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Considerações
Iniciais
O presente livro trata-se de uma compilação de alguns textos que
foram produzidos durante quase duas décadas de vida acadêmica.
São temas distintos que vão desde o mais erudito até outros temas
mais populares, por entender que essa visão de cunho não apenas
academicista, mas eclética, seja uma forma interessante e produtiva
de enxergar o mundo como um todo. Trata-se de um olhar sobre a
cotidianeidade e sobre o mundo real e em constante mutação.
Alguns textos, já publicados, continuam com sua forma original
e chegam a causar um certo estranhamento por demonstrar uma
realidade tão próxima historicamente mas ao mesmo tempo tão
distante tecnologicamente, ou como poderão encontrar já no
primeiro dos textos: “novidades tecnológicas de dez anos atrás são,
hoje, consideradas peças de museu”. Ou parafraseando Cazuza: “eu
vejo um museu de grandes novidades”. Algo comum nos dias corridos
e em constante mutação da atualidade.
Há ainda textos inéditos, que são frutos de comunicações e
palestras realizadas no meio acadêmico em oportunidades diversas e
que não haviam sido sistematizados, e que também podem despertar
o interesse por tratarem de temas pertinentes. E, basicamente, temse uma gama interessante de assuntos diversos e aparentemente
distintos.
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No primeiro capítulo o foco é em Arnaldo Antunes. Trata-se
de um nome já inscrito no rol dos principais autores do Século
XX. Porém, em 1993, quando começaram os primeiros estudos
acerca de sua obra, tencionando realizar uma dissertação de mestrado
que acabou por ser o primeiro trabalho acadêmico sobre o autor,
a pergunta feita era: “você acha que esse cara vai fazer algo que
mereça ser estudado e vai representar algo na história da Literatura
Brasileira?”. Hoje se pode, sem dúvida, afirmar que sim, que ele faz
parte da história da Literatura Brasileira, e que o fato de ter iniciado o
primeiro trabalho acadêmico sobre sua obra, já em 1993, foi perceber
prematuramente o que os anos têm comprovado.
Em seguida tem-se outro poeta brasileiro que merece destaque.
Conhecer um pouco da obra de Manoel de Barros é conhecer uma
poesia diferente daquela poesia tradicional, com regras avessas ao
cotidiano. Trata-se de uma poesia viva, alegre, inovadora mas nem
por isso destituída de intensa qualidade. Seu léxico e sintaxe próprios
subvertem deliciosamente a linguagem e convidam para uma viagem
poética inesquecível.
Também utilizando uma linguagem bastante viva, inovadora e
renovadora tem-se na Poesia Marginal uma demonstração de um
mundo poético que saiu dos livros e tomou conta das ruas de forma
espontânea, buscando refletir a vida diária, de forma intuitiva e
visceral. Não há um agrupamento poético em torno de ideais poéticos
mas há um pipocar de jovens poetas que buscam viver a poesia,
inserindo-a no cotidiano.
Também com os mesmos ares de rebeldia da Poesia Marginal foi
a vida curta mas avassaladora da banda Mamonas assassinas. Muito
mais do que mudar os conceitos do pop no início dos anos 90 foi
uma demonstração de que um grupo de jovens com disposição e
algumas boas ideias poderiam se tornar em ídolos e quebrar recordes
de vendas de discos. Não fosse o trágico acidente que vitimou a banda
provavelmente seu trabalho teria ainda fôlego para mais algumas
10
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incursões populares, afinal seu grande trunfo era a utilização de um
linguajar cotidiano e rapidamente assimilável por qualquer camada
social.
Outro nome que já faz parte da história da literatura é o de
Ziraldo. O autor tem uma produção vastíssima, em vários setores,
mas destaca-se mesmo como escritor infanto-juvenil tendo dezenas
de livros publicados e alguns milhões de exemplares vendidos em
décadas de uma carreira de sucesso. Um dos pontos fortes de sua obra
é o aspecto gráfico de suas obras, que são muito mais significativas e
importantes que o simples ilustrar uma história, afinal suas camada
icônica complementa a verbal, num casamento geralmente perfeito.
Em outro capítulo entra em destaque o poeta joinvillense Caco
de Oliveira, que traz no seu ofício muito da Poesia Marginal. Uma
das formas de suas publicações é o carimbo. Sua poesia carimbada
nada mais é que a pura expressão da marginália buscando oferecer
poesia de forma acessível a qualquer um. Seus textos são haikais,
com uma linguagem certeira, curta e direta como a vida que seus
textos representam.
Cada turma em sala de aula é diferente, com características
próprias. A turma dos sonhos de qualquer professor sem dúvida alguma
é aquela turma cujo interesse nos assuntos a serem discutidos é
sempre em alta. Assim é a experiência junto ao projeto de extensão
Maturidade na Univille. Uma turma de jovens da terceira idade,
ávidos por seus encontros semanais. Neste capítulo um pouco de
como foi essa experiência inovadora.
O projeto Cineducação tem um caminho de oito anos, cinco
livros publicados e centenas de obras sugeridas para o uso em sala
de aula. Trata-se de um projeto de extensão da Universidade da
Região de Joinville – UNIVILLE que gerou bons frutos e tem
despertado a possibilidade do uso do cinema de forma didática, como
auxílio na sala de aula, extrapolando as aulas meramente expositivodialogadas.
11
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O próximo capítulo resgata, em um breve ensaio, a histórica
revista Escarcéu, que apesar de pouco conhecida marcou época e
ajudou a criar um grupo culturalmente coeso que teve como frutos
uma década de agitação cultural na cidade de Joinville. Fruto do
momento de efervescência cultural que a cidade sofria e com
influências de revistas como Chiclete com banana, Circo, Geraldão
e Mad, entre outras.
Por fim os dois últimos capítulos resgatam textos também
relacionados com o projeto Cineducação e o mundo do cinema. Os
filmes de caráter jurídico podem, e devem, ser utilizados nas aulas
de direito como fundamentação didática. Há muito pouco material
relativo a esse assunto mas o interesse dos operadores do direito é
bastante grande. E, quase que numa extensão deste artigo, tem-se
por último a compilação de partes de duas obras publicadas pelo
projeto (O Mundo Jurídico no Cinema e Nas entrelinhas do Cinema)
mas com foco direcionado para as questões que envolvem o roteiro
de cinema, desde sua concepção até a sua criação.
Enfim, tem-se aqui o registro de uma série de ensaios e artigos
sobre assuntos diversos mas com uma linha em comum: o resgate
de observações acerca de assuntos interessantes mas nem sempre
valorizados como deveriam. Certamente nenhum dos textos aqui
registrados é totalmente acabado. Aliás, interessante como o processo
de reler publicações antigas provoca a tentação de mudar algumas
coisas (foram feitas pequenas alterações, porém sem alterar a ideia
original), procurar melhorar um pouco mais, e também poder
constatar que muito do que se produziu não foi em vão. O tempo
passa e prova algumas teorias até então incipientes e corrobora com
outras já cristalizadas. Isso que é fascinante no campo da literatura.
Isto que deslumbra. E espero que o mesmo fascínio seja despertado
durante a leitura dos textos a seguir.

12
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A Proposta Multimídia
de Arnaldo Antunes
RESUMO: Arnaldo Antunes é conhecido por um grande
público através de seu trabalho como músico da banda
paulista Titãs. Entretanto possui ainda outras facetas,
artística e poética.

Em 1991, Antunes decidiu partir para uma carreira musical
solo, separando-se dos Titãs. Para tal produziu um trabalho
intitulado Nome. Neste trabalho mostra sua faceta de músico,
poeta e performer, ao realizar uma obra única que se desdobra
em diferentes manifestações, livro (poesia/fotos), disco (poesia/
música) e vídeo (poesia/música/imagens). É uma proposta
intersemiótica com características multimídia, para ser recebida
pelos olhos (livro/vídeo) e pelos ouvidos (CD/vídeo).
No presente artigo propõe-se uma análise da obra Nome, que
se apresenta como uma nova concepção de proposta artística ao
interagir em diferentes manifestações para atingir um objetivo
único.
Vivemos, atualmente, em uma sociedade interconectada
mundialmente, na qual o que importa é o conhecimento e a
Texto originalmente publicado na Revista Univille, Joinville, Ano 1, Nº 1, p. 23-35.
Nov. 1995. Editora da Univille.
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velocidade das informações. É possível, hoje, termos informações
quase que simultâneas advindas de qualquer parte do mundo.
Devido a isto, prioriza-se a produção de serviços, tais como: a
educação, a informação e o consumo. O principal capital passa a
ser o conhecimento. Na era industrial foi permitido à sociedade
o vislumbrar de um crescimento, até então inimaginável, no
campo da produção de bens; na era que agora se vislumbra,
a era da informação, é permitido à sociedade o entrever de
um futuro praticamente sem restrições, cuja função do homem
passa a ser o uso racional do conhecimento.
Tal visão não deve descartar, obviamente, que a miséria e
o subdesenvolvimento continuarão a existir. Prova disto é a
existência de populações que ainda hoje se encontram com
uma atividade marcadamente agrícola, nos mesmos moldes de
milênios atrás. Entretanto, para aqueles que quiserem ingressar
e fazer parte da nova era que se vislumbra, o momento é agora,
já que uma de suas características básicas é a rapidez: novidades
tecnológicas de dez anos atrás são, hoje, consideradas peças de
museu.
O Brasil, de certa forma, não está muito atrasado no setor
de tecnologia com relação a países de primeiro. Muito já se
fez neste setor e existem ainda projetos promissores como o
de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
que, se aprovada, introduzirá algumas novidades no currículo
da educação básica que são importantes: a iniciação tecnológica
e desenvolvimento de critérios de leitura crítica dos meios de
comunicação social. Pode-se dizer que teremos, então, três
elementos presentes na economia política da sociedade moderna:
Muitas revistas atualmente têm reportagens sobre este tópico, mas o sonho de criar
uma inteligência artificial e usá-la (ter acesso) ainda é utópico para esta geração.
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educação, tecnologia e comunicação. Na área de comunicação,
aliás, tal ênfase não é tão recente assim.
Quase que desde o início do século, o Brasil já vivia de
antenas ligadas, ou “galenas” (rádios caseiros feitos com diodo,
bobina e alto falante). Na década de 30, o rádio já era uma
realidade, tendo domínio pleno até a década de 50. Sua presença,
mesmo em programas fixos, tinha marcadamente elementos
publicitários. Conforme Renato Ortiz: “essa interpenetração de
esferas pode ser observada até mesmo no nome dos programas
produzidos: Teatro Good-Year, Recital Johnson, Rádio Melodia
Ponds, Telenovela Nappin, Telenovela Nescafé.”.
Esta era, porém, uma das maneiras de interligar o Brasil e o
mundo. O rádio só veio a perder muito de sua força a partir da
década de 60, cedendo, então, espaço à televisão.
A televisão surgiu na década de 50, mas teve inicialmente
o acesso de um público restrito, devido ao seu custo. Apenas
em meados de 60 é que passa a desbancar os outros meios de
comunicação, ocupando, desde então, uma posição de destaque.
A multiplicação do número de aparelhos receptores aliada a uma
ajuda governamental, com o projeto de “integração nacional”,
auxiliaram a adoção da televisão como o companheiro diário
das pessoas. Atualmente é possível encontrar um aparelho de
televisão em praticamente todos os lares, sendo um dos meios
mais eficazes na propagação de informações. Prova disto é,
segundo uma recente matéria publicada no jornal Folha de São
Paulo (edição de 15 de agosto de 1993), o programa Aqui Agora
(programa sensacionalista de uma rede de televisão que chega
a 30 pontos de audiência na grande São Paulo, pois, “com seu
ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira – cultura brasileira e indústria
cultural. 3ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1991. p. 61. (tal obra serve ainda como referência
para um aprofundamento nos outros meios de comunicação citados adiante)
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estilo sensacionalista, o Aqui Agora se transformou no campeão
dos fracos e oprimidos. A frase “vou chamar o Aqui Agora” virou
um bordão ameaçador que comerciantes, funcionários públicos e
diretores de hospitais, entre outros, ouvem com cada vez maior
freqüência”; há uma inversão de valores na qual o programa passa
a ser um substituto do estado, que não consegue cumprir com
seu papel. É uma prova que demonstra a força e a eficácia da
televisão, principalmente, entre parcelas menos esclarecidas da
população.
A televisão, no Brasil, desenvolveu-se de tal forma que,
de programas educativos a programas sensacionalistas, é
considerada como uma das melhores do mundo, sendo que o
Brasil é, atualmente, um dos países que mais exporta programas,
principalmente telenovelas e minisséries.
Outro avanço foi verificado na década de 80 com o surgimento
do videocassete. O aparelho que possibilita a reprodução de vídeotapes conforme a vontade do usuário permitiu o acesso facilitado
a programas/filmes que se quisesse assistir e a fuga à programação
televisiva. A esse respeito, um dado interessante é o aumento
na procura de filmes em locadoras em períodos pré-eleitorais
de propaganda gratuita na televisão, nitidamente maior que em
outros períodos.
No início da década de 90, o Brasil recebeu boas notícias
com relação ao setor tecnológico. Deu-se, nesse período, uma
abertura de mercado que facilitou importações e deu fim à
reserva de mercado, no setor de informática, possibilitando
uma concorrência com o produto nacional e ocasionando, em
muitos casos, sua melhora significativa. Entretanto, o setor que
visivelmente obteve melhoras significativas foi o de informática.
Os computadores nacionais, que, devido à lei de reserva de

16
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mercado, estavam mais parecidos com calculadoras de bolso,
foram rapidamente substituídos por outros, consideravelmente
mais potentes e rápidos. Aliado a isto, vieram ainda outros
produtos que melhoraram sensivelmente o nível qualitativo de
vida para aqueles que têm acesso às tecnologias avançadas, já
que é inevitável mas, paradoxalmente, a “era da informação”
pode conviver com um alto grau de analfabetismo da massa
populacional.
Hoje, apesar do pouco tempo que nos separa da era do rádio,
já há um imenso abismo tecnológico criado neste pequeno espaço
temporal. A radiodifusão, hoje, conta com o serviço Radiosat:
transmissão via satélite, em estéreo e com alta qualidade de
áudio. A televisão está entrando na era da TV interativa, na
qual o telespectador deixa de ser passivo e participa ativamente
no rumo da programação. Os computadores pessoais possuem
acessórios que possibilitam “conversar” com outros computadores
espalhados pelo mundo.
Uma das grandes realizações previstas para este século, ainda,
é a criação de uma “auto-estrada informacional”, uma das atuais
prioridades do governo norte-americano. Tal empreendimento
consiste na criação de uma rede, similar a uma rede telefônica,
que ligaria os continentes. Isto será possível graças às fibras óticas,
(invenção também considerada outro avanço tecnológico) que são
fios da espessura de um fio de cabelo e possuem uma capacidade
milhares de vezes superiores aos convencionais.
Com a tecnologia atual é possível realizar alguns pequenos
“milagres” como a produção de um videoclip musical com Nat
King Cole e sua filha, anos após a morte dele. O premiado vídeo
Em 2010 já existe a era da TV digital de alta definição e as imagens 3D são uma
promessa para breve.
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Unforgetable mescla som e imagem, antigos e novos, resultando
num duo perfeito de imagem e interpretação. É uma forma de
ampliação do real. Tal recurso de manipulação de imagens é
amplamente utilizado e, a cada dia, seu resultado visual é mais
verossímil. Diante desses avanços, encontramo-nos inseridos
numa sociedade em que a tendência é a crença no visual, o
que equivale a dizer que uma situação importante do cotidiano
perde sua força se não for visto, como se o não mostrar fosse o
equivalente do não existir ou não acontecer. Dois exemplos claros
e opostos são o massacre na Praça da Paz Celestial na China que,
segundo os líderes daquele país, não ocorreu apesar das imagens
contrabandeadas que provam o contrário; e a recente Guerra
no Golfo que, pela ótica dos estrategistas norte-americanos, foi
apresentada ao mundo como um jogo eletrônico qualquer.
De toda esta parafernália eletrônica surge uma outra nova
opção que parece ser o centro de todas as atenções num futuro
muito próximo: a multimídia. Basta ter um microcomputador
com um kit multimídia acoplado e é possível entrar num mundo
de sons e imagens aliados a muitas informações. Em seu formato
básico, a publicação multimídia apresenta-se sob a forma de um
disco similar ao CD com milhares de informações registradas
em linguagem binária. Decodificada pelo computador, apresentase na tela o texto para ser lido. Caso haja alguma dúvida (ou
o usuário/leitor queira alguma informação adicional) basta
um comando para que remeta a um texto explicativo, a uma
imagem fixa ou em movimento ou mesmo comentários sonoros.
Exemplificando: se o assunto for música, mais especificamente
samba, e o usuário/leitor, por acaso, não saiba do que se trata, ou
queira maiores explicações, ele pode chamar à tela uma explicação


Aqui tratava-se da primeira guerra norte-americana no Iraque.
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escrita sobre o assunto, pode ver imagens de uma escola de
samba durante o carnaval e pode ainda ouvir um samba enquanto
assiste às imagens. No Brasil, é possível comprar vários programas
importados, porém já há uma produção nacional voltada a este
setor. Recentemente foi lançada a revista Neo (1994), a primeira
revista interativa do Brasil e a terceira do mundo, sendo que, para
quem possui o equipamento necessário, o “folhear” das páginas
é realizado na tela do computador e, em cada matéria, o leitor
pode explorar os assuntos, ouvir música, assistir a imagens em
movimento, ver mais fotografias, etc.
Tal concepção de leitura leitor difere em muito da até então
encontrada. É uma revolução visual que pode ser comparada
com a criação da imprensa por Guttenberg. Livros que então
eram raríssimos e produzidos um a um, manuscritos, em
pouco tempo passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas.
A revolução gráfica proporcionou, ainda, o acesso a imagens
cada vez mais definidas. Porém, agora, não se trata de imagem
impressas e estáticas, mas sim de uma interação de cores, sons,
textos, imagens fixas e em movimento que possibilitam toda
uma nova gama de interpretações. O leitor multimídia deixa
de ser, apenas, leitor estático e passa a participar ativamente da
leitura, podendo, inclusive, direcioná-la da maneira que melhor
lhe convier. Requer-se uma maior participação do leitor que, por
sua vez, necessita ter os diversos canais de percepção abertos e
em sintonia para a apreensão total das informações que recebe
por meios distintos.
Inserido nesta concepção e utilizando os recursos atualmente
disponíveis, e já não mais limitados a um número restrito de
pessoas, Arnaldo Antunes realizou um trabalho que incorpora
música/poesia/vídeo aliado a recursos tecnológicos da atualidade.
Por seu caráter de complementaridade, a imprensa optou por

19
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classificá-lo como multimídia, apesar de não aparecer na forma
acima descrita e ser desnecessário ter um computador para ter
acesso a seu trabalho.
Com opiniões diversas sobre a qualidade de seu trabalho, Arnaldo
Antunes conseguiu chamar a atenção de vários segmentos, desde
roqueiros até literatos, fato que por si só prova que conseguiu
cumprir um objetivo básico da multimídia: a interação entre
diversos ramos de expressão conhecimento.
A interação de diferentes linguagens é uma forma de levar
o receptor a praticar um exercício de percepção em diferentes
níveis. Não é novidade que as pessoas possuem ritmos distintos
para realizar as coisas. No caso do conhecimento, mesmo
dispondo dos mesmos instrumentos, não os utilizamos da mesma
forma; aprendemos de formas diferentes.
Segundo Howard Gardner, que realizou a pesquisa a respeito
deste assunto, possuímos um sistema de inteligência que nos
possibilita adquirir conhecimentos. Tal sistema, interconectado
e em parte independente, localiza-se em regiões diferentes do
cérebro, com pesos diferenciados para cada pessoa e cultura.
Gardner divide as percepções em “inteligências” ou “habilidades”:
linguística (compreensão através de palavras faladas ou escritas);
lógico-matemática (compreensão da ordenação do caos); espacial
(compreensão através do predomínio da imagem); musical
(compreensão através de recursos sonoros); e, cinestésico-corporal
(compreensão através do movimento e toque). Isto equivale a dizer
que o processo ensino-aprendizagem é melhor realizado em igual
proporção à ênfase dada ao sensorial.
A ênfase aos diferentes caminhos da percepção do indivíduo é
exatamente uma das propostas da multimídia ao combinar textos,
GARDNER. Howard. Frames of Mind; The Theory of Multiple Intelligences.
New York: Basic Books, 1985
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gráficos, imagens paradas e em movimento, sons e animações. É
a concretização de um verdadeiro espetáculo que possibilita ao
receptor inúmeras leituras facilitando seu trabalho perceptivo,
conforme sua “inteligência”, ou “habilidade”, mais desenvolvida.
É ainda uma forma de integrar os caminhos perceptivos do
indivíduo possibilitando uma total imersão do mesmo em busca
da compreensão integral do que for proposto. Note-se, apenas,
que o aspecto de facilitação é enquanto via de recepção e não
o facilitário enquanto interpretação, já que tal proposta tem a
característica de abrir ainda mais o leque de possíveis caminhos
interpretativos em relação às manifestações artísticas que se
utilizem de uma integração de códigos diferenciados.
Com a intenção de atacar várias fontes, a partir da simultaneidade
possível entre diferentes linguagens aliada ao anseio de inserir
movimento na palavra escrita, Arnaldo Antunes realizou um tra
balho de união entre poesia/música com tecnologia, procurando
realizar uma proposta idêntica à encontrada em manifestações
multimídia. Este direcionamento é o ponto central da incursão
verbivocovisual de Antunes em Nome. É um trabalho desenvolvido
para ser recebido pelos olhos (livro/vídeo) e pelos ouvidos (CD/
vídeo). Antunes utiliza, racionalmente, o arsenal tecnológico de
que dispõe, gerando a interação das linguagens que utiliza. Em vez
de ignorar todas as possibilidades existentes, utiliza criativamente
a parafernália eletrônica atualmente disponível.
Arnaldo Antunes realiza em Nome um exercício de recriação.
Desenvolve um trabalho de linguagem ao produzir seus poemas,
e, simultaneamente, cria um mundo linguístico interconectando
ANTUNES, Arnaldo. Nome. São Paulo: BMG Ariola, 1993. (A proposta Nome
divide-se em quatro segmentos básicos: CD, contendo 23 canções; vídeo, contendo
30 canções; livro, contendo os 30 poemas efetivados em canções no CD/vídeo; e
show, composto por 12 canções do CD/vídeo e outras inéditas. É um trabalho a
ser analisado no todo, porém cada segmento possui características próprias). As
demais citações referentes a esta obra serão precedidas pela abreviatura N seguidas
do número de ordem encontrado no vídeo, cuja sequência é idêntica à do livro (que
não possui paginação).
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os diversos caminhos que segue. Pode-se dizer que Arnaldo
Antunes explora uma linha de trabalho intersemiótica, através
da multimídia.
O termo semiótica vem do grego “semeon” (signo) e pode
ser definido como a ciência dos signos, ou a ciência geral de
todos os signos. Seu estudo e utilização em maior escala, advém
de, praticamente, dois séculos atrás, pós-revolução industrial,
com o advento de invenções como a fotografia, o cinema, o
rádio, a televisão, as fitas magnéticas, entre outras. Tais invenções
povoam o nosso cotidiano com mensagens e informações que
nos esperam a qualquer momento, e em cada uma a informa
ção é recebida por determinado canal (ou canais) de recepção
diferenciado (s). Entretanto não há nenhum meio que abranja
todas as possibilidades possíveis. Segundo o cientista, lógico e
filósofo norteamericano Charles Pierce “qualquer todo suficiente
é necessariamente insuficiente”.
Pierce, num estudo sobre semiótica, divide o período entre
percepção e apreensão em três momentos:
O primeiro, ou “primeiridade”, é o momento de percepção
ou recepção; o sentimento com relação a um signo. O segundo,
ou “secundidade”, é o momento de ação/reação, ou o conflito
com relação a um objeto. O terceiro, ou “terceiridade”, é o
momento de interpretação, ou conhecimento com relação ao que
foi despertado pelo signo inicial.
Partindo-se do princípio exposto acima, de que nenhum
todo é suficiente por si próprio para alcançar um conhecimento
satisfatório semanticamente, a multimídia tem como proposta
uma integração entre diferentes linguagens com o propósito
de procurar sanar a deficiência de uma linguagem apenas. É,
em outras palavras, uma tentativa de conseguir uma integração
harmônica entre diferentes linguagens, todas voltadas para um
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mesmo objetivo. É, resumidamente, a utilização racional de meios
diversos que agucem os diferentes canais perceptivos, segundo a
teoria de Gardner, para se chegar ao conhecimento, ou o momento
de “terceiridade” de Pierce.
Nome parte deste princípio ao reunir, em um trabalho básico,
30 poemas que são também 30 canções. O trabalho de Arnaldo
Antunes revisita a poesia concreta ao propor uma recepção idênti
ca à pregada pelos concretistas: um movimento de simultaneidade
(ou-vê-lê). Como material de trabalho, a palavra também é
explorada igualmente: a carga sonora, a carga visual e semântica,
a objetividade, aliadas a uma sinteticidade e concisão; ocorrências
que são constantes numa busca do mínimo objetivo, claro, límpido.
Para isto, por vezes, o caminho utilizado é o lúdico.
Arnaldo Antunes realiza, ainda, um trabalho quase que de
reescritura. Segundo declarações suas, seu trabalho passa por um
processo de remodelação, “é mais de refazer do que fazer”. Podese perceber isto, nitidamente, em Nome, se considerarmos que,
das 30 canções (23 no CD), encontramos 11 poemas já publicados
em trabalhos anteriores, estão apenas em forma de poema escrito:
“Luz”, “Água” (apenas no livro/vídeo), “Armazém” (trecho final) do
livro Psia; “Nome Não”, “ABC” (apenas no livro/vídeo), “Dentro”,
“Imagem”, “Sol Ouço” (apenas no livro/vídeo) do livro Tudos10;
e “O Campo”, “A Cultura”, “Se (Não Se)” do livro As Coisas11.
Folha de São Paulo. Caderno MAIS! São Paulo, 17 de outubro de 1993, p.7.

ANTUNES, Arnaldo. Psia. São Paulo: Expressão, 1986. Os poemas citados
encontram-se respectivamente nas páginas 24, 28 e 32.


ANTUNES, Arnaldo. Tudos. 3ª ed. São Paulo: Iluminuras. 1993. Os poemas
citados encontram-se respectivamente nas páginas 11-3, 16, 20, 35 e 72-3.
10

ANTUNES, Arnaldo. As Coisas. 2ª ed. São Paulo: Iluminuras, 1993. Os poemas
citados encontram-se respectivamente nas páginas 18, 50 e 70.
11
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De certa forma, é uma maneira de provar que a proposta de
cruzamento intersemiótico “facilita” a leitura por parte do
leitor (lembrando apenas que não se trata de simples aspecto
facilitário), visto que o mesmo poderá seguir diversos caminhos
para chegar à interpretação, ou conhecimento, em relação aos
poemas. Ressalte-se, ainda, que é necessária uma leitura integral
para a compreensão total, já que as novas manifestações abrem
ainda um novo leque de significações (lembrando que o facilitário,
aqui, não é enquanto oferecer prontas as respostas, mas sim abrir
novos caminhos para a percepção do receptor). Para uma leitura
integral em Nome deve-se portanto “ler” o CD, o livro, o vídeo e
o show pois em cada uma dessas manifestações o receptor poderá
encontrar novos caminhos interpretativos que complementam
a compreensão integral do poema, ou ainda, proporcionam a
abertura de novas linhas interpretativas.
Uma nova proposta de leitura, encontrada em Nome, é
realizada no poema/canção “ABC” (N 27), anteriormente
publicado apenas em livros:

Nielson Ribeiro Modro

A A A
B
C
É um poema com características concretistas que, se lido
apenas na forma gráfica (escrita) pode causar dificuldades para
o leitor. Entretanto é um trabalho que, ao provocar a percepção
através dos diferentes sentidos, fica facilitado em Nome. No
vídeo, é realizada uma animação, provocando o deslocamento das
letras “B” e “C” para entre os espaços vazios das letras “A”; simulta
neamente, é recitado o abecedário. A imagem final é a palavra
“ACABA”, formada pelas letras encontrada no poema inicial,
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sobreposta sobre uma imagem que forma, no espaço vazio do
fundo, a letra “Z”, última letra do abecedário, ou, do vulgarmente
chamado “abc”. Estaria englobada, então, apenas nas três letras
iniciais, a ideia da existência de todas as outras. Pode-se dizer
que, através deste caminho interpretativo, é no elemento “abc”
que temos “acabada” a ideia de todo o alfabeto.
A mesma ideia de reforço visual também é encontrada em
“Nome Não” (N 10). Arnaldo Antunes possui, como uma de suas
características, a obsessão de denominar as coisas, livrando-as de
sua subjetividade e buscando uma objetividade extrema; pode-se
dizer que é estética do óbvio. Nessa tentativa de esmiuçar seus
temas e cercá-los de tal forma que fiquem livres de qualquer
obscurantismo, temos em “Nome Não” versos óbvios como: “Os
nomes dos bichos não são os bichos ...os nomes das cores não
são as cores.. .só os bichos são bichos/só as cores são cores”. Tais
ideias de que os nomes das coisas não são as coisas são óbvias,
pois os nomes servem apenas como elemento designador e
referencial de algo, não se constituindo, entretanto, no elemento
em si. Seu trabalho poético passa, ainda, pela recriação do
mundo ao redenominar os elementos como “os bichos são:
/plástico pedra pelúcia ferro/madeira cristal porcelana papel”,
referenciando alguns materiais nos quais podemos encontrar os
“bichos” (ou sua representação). A objetividade, aqui, encontrase na percepção de que os nomes são meros referenciais que,
entretanto, podem ter outras formas. Tal relação é ainda mais
explicitada, e óbvia, no vídeo/livro quando temos, por exemplo,
a imagem de uma vaca com as inscrições “preto/couro/leite
animal” e a imagem de um cavalo com as inscrições “cavalo/
branco/pêlo/bicho”. Em outro exemplo claro, aparecem letras
que formam a palavra “azul”, entretanto, as letras são pintadas
de vermelho e amarelo.
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Temática idêntica, os nomes são meros referenciais e não os
elementos denominados, encontra-se em “Carnaval” (N 2):

Nielson Ribeiro Modro

árvore
pode ser chamada de
pássaro
pode ser chamado de
máquina
pode ser chamada de
carnaval
Carnaval
carnaval
No vídeo, parte-se de uma folha em branco na qual são
inscritas as palavras chaves do poema: “árvore”, “pássaro”,
“máquina”, que são posteriormente rabiscadas à exaustão. Na
realidade, há a sobreposição exaustiva da palavra “carnaval”, que
vai, aos poucos, tomando todo o espaço do papel e escurecendoo quase que por completo. O ato de rabiscar as palavras-chaves
do poema é outro caminho utilizado por Antunes para definir
que o nome não significa o elemento em si.
Ressalte-se, ainda, o aspecto iconográfico do poema, que
inicia com a palavra “árvore” e cuja distribuição espacial dos
versos lembra um vegetal desta espécie. Pode-se afirmar que
este exemplo serve como referência ao aspecto visual que é
valorizado pelo poeta, mesmo quando os poemas aparecem
apenas em sua forma escrita. Os deslocamentos dos versos
constituídos de uma única palavra (trissílaba) entre versos
mais longos e estruturalmente idênticos, aliados a uma “base”
(tronco) formada por três versos finais (também trissílabos)
com a mesma palavra, acaba por se constituir numa referência
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figurativista à própria árvore que é encontrada impressa no
verso inicial.
A valorização do aspecto visual também é nítida em “Não
Tem Que” (N 5). No livro/vídeo, o poema é “reescrito”,
utilizando-se apenas diversas fotografias, de placas de sinalização
nas quais é destacado um grupo de letras que, unindo-se uma
às outras, formam vocábulos e, ao final, o poema. Antunes
utiliza a desintegração de elementos cotidianos e “remonta-os”
na forma de poesia.
Ressalte-se, ainda, a utilização recorrente de recursos
sinestésicos em Nome. Tal recurso, aliado aos aspectos multimídia
do trabalho, permitem um aspecto de complementaridade do
trabalho.
Em “Nome” (N 1) o surgir das palavras do poema na tela,
que ficam por certo tempo “ecoando” visualmente, possibilita
causar uma espécie de “curto-circuito” no interlocutor. Há
uma intencionalidade de levar o indivíduo a estar atento e,
simultaneamente, a ir retomando elementos que já foram ditos
e ainda são recorrentes visualmente.
Este “curto-circuito” dos sentidos encontra-se ainda em “Sol
Ouço” (N 12). O poema é sinestésico ao utilizar a imagem de
uma orelha que representa a letra “o” de “sol” e a imagem de
olhos abertos funcionando como as letras “o” de “ouço”.
A sinestesia, recurso literário designador da transferência
perceptiva entre diferentes sentidos é um recurso literário que
serve bem para definir o “curto-circuito” sensorial a que Arnaldo
Antunes se propõe. O fundir, em apenas um ato de percepção,
dois ou mais sentidos é exatamente a essência da proposta
multimídia de Nome. Pode-se, numa exemplificação livre,
associar tal “curto-circuito” sensorial a um orgasmo, momento
supremo do interlúdio sexual, no qual os sentidos apresentam-
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se totalmente receptivos, sendo que não há como estabelecer
uma distinção entre os mesmos, já que todos os sentidos estão
em relação mútua na busca de um objetivo comum. Portanto,
volta-se a frisar, novamente, que um dos principais elementos
de Nome é a capacidade de levar o leitor/ouvinte a participar
ativamente, utilizando seus sentidos, numa busca prazerosa de
possíveis caminhos interpretativos.
“E Só” (N 17) é um poema com métrica idêntica, conseguida
com o recurso da repetição dos versos, porém em sentido
inverso:

Nielson Ribeiro Modro

quando estar sozinho
ficar sozinho
e só
e só
ficar sozinho
quando estar sozinho
A leitura dos versos é diferenciada se for invertida a sua ordem.
Em outras palavras, poderíamos “traduzir” os versos do poema
como “sempre que estiver sozinho, apenas fique só” e “apenas
fique só quanto estiver sozinho”. No vídeo, aparecem imagens
de um quarto, com as paredes totalmente pichadas, e Arnaldo
Antunes aparece sozinho. Dança, senta quieto a um canto, anda
em volta do quarto num movimento circular; apresentam-se assim
algumas opções de atividades que podem ser desenvolvidas por
quem está só, numa metaforização da solidão. A metáfora da
solidão é presente, ainda, quando se tem imagens de Antunes
dançando, ao mesmo tempo em que não há música ou som algum;
e, ao contrário, Antunes aparece estático quando há a presença de
música. É explicitado o sentimento da solidão ao expressar que
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o fato de estar só leva o indivíduo a sentir-se como que isolado
do mundo, como se não fizesse parte do mesmo.
Há, ainda, o uso de recursos visuais inusitados, como é o caso
de “Dentro” (N 8), que utiliza as imagens de uma endoscopia,
possibilitando desta forma chegar, realmente, “dentro” e ir ao
“centro”.
Enfim, em relação ao vídeo, pode-se dizer que ele possui como
principal característica a utilização de diversos recursos gráficos
e visuais que servem para reforçar as ideias expressas. Antunes
utiliza toda uma gama de recursos tecnológicos disponíveis para
propor ao receptor novos caminhos interpretativos, por vezes
utilizando o aspecto/caráter lúdico. Pode-se citar, ainda, o poema/
canção “Agora” (N 25). O poema, constituído de apenas um verso
(“já passou”), refere-se à efemeridade do tempo e aparece no
vídeo em forma de uma seqüência alucinada de imagens (cerca de
30 por segundo, que, ao final, ultrapassam três mil imagens) que,
para serem totalmente reconhecidas, necessitam serem passadas
(vistas) quadro a quadro.
O livro, outro componente de sua proposta, é de uma
qualidade irrepreensível, tanto em relação à qualidade do papel
quanto à qualidade visual e gráfica. Há dois planos distintos no
livro: o primeiro, um plano verbal, constituído pelos poemas em
sua forma escrita, e o segundo plano constituído por imagens
(semelhantes às que se encontram no vídeo). Há, porém, casos
em que os aspectos entre ambos não estabelecem uma distinção
estática e em que há uma complementação harmônica e indistinta.
Casos como os de “Não Tem Que” (N 50), “Pouco” (N 9), “Sol
Ouço” (N 12) e “Água” (N 22), entre outros. Partindo-se deste
aspecto, é reforçada a ideia de integração entre diferentes códigos,
reforçando a proposta inicial de Antunes. Ressalta-se, ainda, que
outra característica interessante é o fato de o livro não ser vendido
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separadamente, o que reforça, novamente, a ideia de uma proposta
multimídia de complementaridade de significados.
Outro componente da proposta de Nome, o CD, é composto
basicamente pelo mesmo trabalho musical do vídeo. Entretanto, o
CD possui sete canções a menos, provavelmente por estarem mais
próximas da recitação que da canção propriamente dita. Este fato
chegou a gerar críticas de que o disco não teria musicalidade.
Com relação a tal afirmação, pode-se perceber que a mesma
deve ter advindo do fato de que a musicalidade das canções
encontradas no CD/vídeo não é a usual. Antunes realiza em Nome
a proposta de musicar poemas. Para tal, utiliza equipamentos
convencionais como violão/baixo/bateria/guitarra/teclados, mas
não descarta o experimentalismo sonoro ao utilizar instrumentos
como vaso/tubofone/queixada/chocalhos de água/peças de moto/
objetos de cozinha/chapa de plástico/martelo de carne/maleta
e bacia de plástico/bandeja/bambus/pratos/copos. A princípio,
isto pode gerar certo estranhamento, da mesma forma que
trabalhos como o disco Araçá Azul, de Caetano Veloso, que,
também, segue uma linha experimental, inclusive estabelecendo
laços com a poesia concreta, e só agora (aproximadamente 20
anos após seu lançamento) foi recolocado no mercado com uma
aceitação considerada boa por parte do público. Entretanto tal
estranhamento pode ser até considerado normal, inicialmente, em
alguns casos que não chegam a afetar a totalidade do trabalho.
Mesmo porque há canções extremamente bem trabalhadas,
dentro de uma concepção musical que pode ser classificada como
“convencional”, como o “rock”, por exemplo. Podem-se citar as
canções “Tato” (N 24), “Cultura” (N 7), “Pouco” (N 9), “Nome
Não” (N 10) e “Alta Noite” (N 30).
Há ainda outro elemento a ser considerado. A recente saída
de Arnaldo Antunes da banda de rock Titãs (na atual esteve por
cerca de uma década) implicava que este traçasse um caminho
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musical próprio, buscando uma identidade que o desvinculasse
da banda. Tal intenção é percebida ao ser fechada a proposta de
Nome com o show.
No show a atitude de Arnaldo Antunes é tão rock and roll quanto
a sua musicalidade. No palco, Antunes continua sendo idêntico
à sua fase Titãs, quando sua presença irada virou uma marca
registrada e, pela sua associação com a figura de líder da banda
(desmentido por todos os componentes do Titãs, que afirmavam
não haver um líder qualquer), a marca da própria banda.
O espetáculo possui 12 músicas do CD/vídeo, que ocupam
cerca de metade do repertório. A outra metade compõe-se de
canções inéditas, sendo inserida, ainda, uma versão de Lupicínio
Rodrigues. A sonoridade básica do show é composta pelas canções
mais “pesadas” do CD/vídeo, aliadas a canções igualmente rocks,
possibilitando um espetáculo pesadíssimo, com direito a uma
performance irada de palco por parte de Arnaldo Antunes, em
praticamente toda a apresentação. Há a utilização de instrumentos
pouco convencionais (acima citados) durante o espetáculo,
permitindo um som final idêntico ao encontrado nas gravações,
porém com o feeling de uma apresentação ao vivo.
A concretização da proposta de multiplicidade da arte, ou
o cruzamento intersemiótico, é realizada no palco. A poesia é
parte constante ao ser concretizada, acusticamente, em forma
de canções (mesmo nas novas canções, não incluídas no CD/
vídeo). As canções são sonoramente rítmicas (ao contrário do
que foi dito pela crítica) e permitem, em vários momentos,
performances de palco com ares coreográficos e mesmo
teatrais. Cita-se, por exemplo, um momento em que Antu
nes, segurando um globo nas mãos, questiona, musicalmente,
“Qual é o nome disso? Que nome isso tem?”; para, já em
seguida, responder “o nome disso é plástico... mundo...
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Estados Unidos...” (reforçando, aqui, o fazer poético a partir
do cotidiano).
O aspecto visual da apresentação, além da movimentação de
palco, conta ainda com a utilização de um telão, que reproduz
sequências do vídeo durante a execução de canções que fazem
parte de Nome.
Desta forma, Arnaldo Antunes aguça e provoca os sentidos do
interlocutor para que os mesmos estejam atentos a tudo o que
se passa em volta. Permite, assim, que este interlocutor interaja
com as diversas propostas de recepção, conforme sua habilidade,
ou experiência. É, em suma, a realização de uma proposta
multimídia, enquanto interação de diferentes linguagens.
Podemos concluir, então, que a grande contribuição de
Arnaldo Antunes em Nome é tirar a poesia de papel para dar-lhe
outras dimensões. Através de recursos vários o poeta dá o “mo
vimento” que deseja dar à poesia; difunde-a através de segmentos
variados da sociedade; e traça um caminho inovador ao inserir o
mesmo poema em manifestações artísticas diferentes, utilizando
linguagens distintas.

Nielson Ribeiro Modro
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2

Manoel de Barros:
A Natureza em
Palavras
RESUMO: Propõe-se aqui uma breve incursão pela obra
poética do poeta mato-grossense Manoel de Barros, com
sua visão peculiar a respeito do seu habitat - o Pantanal
- que é traduzido por ele em palavras.

Para poder falar sobre o poeta Manoel de Barros e realizar
uma incursão por suas poesias extremamente peculiares (pois são
centradas numa recriação do mundo ao seu redor: o Pantanal
mato-grossense), é necessário antes de qualquer coisa “fechar
os olhos para ver no tempo”, conforme um trecho de um de
seus poemas do livro Poesias (1957). Tempo esse que pode
ser entendido não apenas enquanto material cronológico. mas
principalmente enquanto condições meteorológicas. São esses
tempos o material usado pelo poeta; o tempo de observar ao
seu redor enquanto as horas passam lentamente, e traduzi-lo
Texto originalmente publicado na Revista Univille, Joinville, V 3, N2, p. 109-115.
Set. 1988. Editora da Univille.


BARROS, Manoel de. Gramática expositiva do chão (poesia quase toda). 3.ed.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. p. 91.
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em palavras. E é nas palavras que Manoel de Barros remete seu
leitor a imagens fortíssimas de uma natureza viva que consegue
ser realizada e concretizada apenas em palavras:

Nielson Ribeiro Modro

Ainda estavam verdes as estrelas
quando eles vinham com seus cantos
rorejados de lábios.
Os passarinhos se molhavam de
vermelho na manhã
e subiam por detrás de casa para
me espiarem pelo vidro. Minha casa
era caminho de um vento comprido
comprido que ia até o fim do mundo.
O vento corria por dentro do mundo
corria lobinhando - ninguém não via
ele com sua cara de alma.
Versos como esses são comuns na obra do “Lírico da Ecologia”
e “O Poeta do Pantanal”, como é conhecido Manoel de Barros.
Pode-se acrescentar ainda que as denominações “O Guimarães
Rosa da Poesia”, “O Grande Poeta das Pequenas Coisas”, “O
Virtuoso do Realismo Mágico” também se aplicam a ele. Tais
denominações não se utilizam à toa, afinal sua poesia é perpassada
por uma visão de mundo muito particular e especificamente
voltada principalmente à natureza do Pantanal mato-grossense,
mesmo porque é esse o seu habitat natural.
Para sabermos um pouco em relação à sua vida particular não
é fácil. Não há muito para estabelecer uma biografia, mesmo
porque é o próprio Manoel de Barros quem nos dá algumas
pistas, bem a seu modo: poeticamente.
Segundo ele:


Idem. p. 135.
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RETRATO FALADO
Venho de um Cuiabá de garimpos e de
ruelas entortadas. Meu pai teve uma
venda no Beco da Marinha, onde nasci.
Me criei no Pantanal de Corumbá
entre bichos do chão,
aves, pessoas humildes e rios.
Aprecio viver em lugares decadentes
por gosto de estar
entre pedras e lagartos.
Já publiquei 10 livros de poesia: ao
publicá-los me sinto meio desonrado
e fujo para o Pantanal onde sou
abençoado a garças.
Me procurei a vida inteira e não me
achei - pelo que fui salvo. Não estou
na sarjeta porque herdei uma fazenda
de gado.
Os bois me recriam.
Estou na categoria de sofrer do moral
porque só faço coisas inúteis.
No meu morrer tem uma dor de
árvore .
Ou, num outro texto autobiográfico mas com um estilo muito
mais conciso, explicando o porquê de não ter dados biográficos
lançados ao vento:

BARROS, Manoel de. Livro das ignoraçãs. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1995. p. 107.
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Não sou biografável. Ou, talvez seja. Em três linhas.
1. Nasci na beira do rio Cuiabá.
2. Passei a vida fazendo coisas inúteis.
3. Aguardo um recolhimento de conchas. (E que seja sem
dor, em algum banco da praça, espantando da cara as
moscas mais brilhantes).
Com apenas estas informações não é possível estabelecer uma
linha biográfica satisfatória acerca do poeta, porém vasculhando
alguns dados esparsos em raras entrevistas é possível acrescentar
mais algumas informações às suas breves autobiografias.
Manoel de Barros nasceu em Cuiabá (1906) mas foi criado
no Pantanal mato-grossense. Seu pai era o que se chamava de
“arameiro”, fazedor de cercas. Com dez anos foi para o Rio de
Janeiro estudar (onde viveu por 48 anos). Ainda no Rio, cursou
Direito. Chegou a viver também em grandes metrópoles como
Nova Iorque e Paris. Em 1949, com a morte do pai, herdou
terras no Pantanal e decidiu vendê-las, porém sua mulher o
convenceu do contrário e o poeta acabou por retornar para a
natureza pantaneira. Com este retomo apenas comprovou seu
lado bucólico, pois apesar de ter passado grande parte da sua
vida no meio urbano sua poesia é perpassada por uma visão
voltada para uma vida simples, intimamente ligada à natureza e
seus elementos. E é esse material poético que o singulariza e o
evidencia no cenário da literatura brasileira contemporânea.
Sua poesia é atípica pois possui versos que fogem ao
convencional, apesar de didaticamente ser considerado como parte
da geração de 45, cuja característica básica é ser conservadora. Tal
Folha de São Paulo. 15 de abril, 1989. Caderno Letras, G 3. Entrevista concedida
para Antônio Gonçalves Filhe (outros trechos de entrevistas são retirados desta
mesma indicação).
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atitude pode encontrar uma explicação em palavras do próprio
poeta que afirma que: “poesia não é feita de sentimentos, mas
palavras, palavras, palavras - já se repetiu tanto”. Aliás, palavras
pouco convencionais no campo da poesia também são recorrentes
em sua obra; palavras cotidianas no dia-a-dia do Pantanal e sua
exuberante natureza, como por exemplo: sapo, besouro, lesma,
musgo, boca, água, pedra, caracol, entre muitas outras. Ao realizar
um rápido passeio pelos livros do poeta são comuns versos e
poemas como:
(...) Na sala de espera do Palácio de Ingá
tem uma pele de onça.
Ai que saudade do Pantanal! ( ...)
(...) Depois eu saía correndo pelos
caminhos molhados. Havia um frescor
de musgos na boca da terra.
(...) Na solidão rondavam cavalos.
Bezerros mascavam a roupa dos vaqueiros.
Chegava que um dia
O homem encontrava cobras dormindo
na canga dos bois! (...)
(...) Galinhas ciscavam por ali, no meio
do bamburro.
No algibre repleto, o sapo sentado como
um doutor (...)
Jacarés passeavam dentro da casa, pelas
BARROS, Manoel de. Gramática expositiva do chão (poesia quase toda). 3.ed.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. p. 71.




Idem. p. 81.
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peças vazias,
Apanhando peixes na gaveta das mesas
(...)
Passeio n° 3
Raízes de sabiá e musgo
Subindo pelas paredes Não era normal
O que tinha de lagartixa na palavra
paredes.

Nielson Ribeiro Modro

X
Borboleta morre verde em seu olho sujo
de pedra.
O sapo é muito equilibrado pelas árvores
(...)
Come ovo de orvalho. Sabe que a lua
Tem gosto de vagalume para as margaridas
(...)
(tem dia o sapo anda estrelamente!)
Moscas são muito predominadas por ele
( ...)10
Rola uma vespa na estrada
- morta e enformigada Aranhas a tecem com pontos de orvalho11


Idem. p. 105



Idem. p. 191.

10

Idem, p. 208-9.

11

Idem. p. 302.
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Pode-se perceber que se trata de uma natureza que deixa
qualquer um fora dos limites do real, sendo que “é preciso evitar
o grave perigo de uma degustação contemplativa dessa natureza
(referindo-se ao pantanal), sem a menor comunhão do ente com
o ser”.
Há imagens fortíssimas e belíssimas como a encontrada nas
nuvens do pantanal e nas suas aves. Quem não consegue imaginar
a cena e fica insensível a versos como:
Nas nuvens um incêndio de garças12
Utilizando uma liberdade poética pode-se dizer que a
construção de imagens é simples, porém forte e marcante, como
se fosse uma cuidadosa pintura de Van Gogh e suas cores vivas,
fortes e quentes “incendiando” a tela/página.
Coerente à sua linguagem rural, matuta, não há no linguajar
do poeta um esmero em filiar-se à forma culta. Sua linguagem
é, antes de tudo, uma linguagem do sertão, uma linguagem
interiorana e com a cara do verdadeiro Brasil. Mesmo nas raras
entrevistas concedidas, pelo fato de não gostar das mesmas, podese perceber isto: “sou um bom escutador e um vedor melhor”.
Suas palavras e construções seguem as características pregadas
pelo modernismo de ir ao encontro das pessoas, de serem lidas e
compreendidas por todos e não apenas por um Olimpo intelectual.
Nada mais natural que a simplicidade de utilizar expressões como
“_vou no mato passá um taligrama...”13, “...A gente dávamos na
cacimba... A gente matávamos bentevi a soco.”14 e “...Bigiando
12

Idem. p. 303.

13

Idem. p. 37.

14

Idem. p. 48.
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as crianças ...”15 encontradas em seu primeiro livro de poesias:
Poemas Concebidos Sem Pecado (1937).
Segundo ele “todas as palavras - lata, pedra, rosa, sapo, nuvem
- podem ser matéria de poesia. Só que as palavras assim em
estado de dicionário, não trazem a poesia ou a antipoesia nelas,
inerentes. O envolvimento emocional do poeta com essas palavras
e o tratamento artístico que lhes consiga dar, isso que poderá
fazer delas matéria de poesia”. Visão essa que é reafirmada em
vários poemas metalinguísticos, como por exemplo:
MATÉRIA DE POESIA
Todas as coisas cujos valores podem ser
disputados no cuspe à distância servem
para poesia
O homem que possui um pente e uma
árvore serve para poesia
Terreno de 10x20, sujo de mato - os que
nele gorjeiam: detritos semoventes, latas
servem para poesia (...)

Nielson Ribeiro Modro

As coisas que não levam a nada têm
grande importância (...)
Tudo aquilo que a nossa civilização
rejeita, pisa e mija em cima, serve para
poesia (...)

15

Idem. p. 50.
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Aliás é também objeto de poesia saber
qual o período médio que um homem
jogado fora pode permanecer na terra
sem nascerem em sua boca as raízes da
escória( ...)16
Enfim trata-se da busca pelo natural, pelo espontâneo, que faz
parte de sua construção poética; sempre tomando cuidado ao ser
um observador atento de toda a natureza que tem ao seu redor
para tentar amalgamar-se a ela e torná-la visível em palavras. Aliás,
é sempre o Pantanal sua principal fonte de referência, merecendo
destaque especial no Livro de Pré-coisas (1985), tanto nos seus
poemas prosaicos quanto nos breves poemas encontrados na parte
central do livro; poemas que são na realidade um “roteiro para
uma excursão poética no Pantanal”.
Sua linguagem é assim mesmo, uma colagem que soa desconexa
e surreal como num emaranhado de ideias/imagens que vão sendo
formadas na retina num processo catártico. Em outras palavras, a
interação com os seus poemas faz com que as palavras empregadas
remetam às retinas não apenas letras, mas num processo de
interação pode-se mesmo visualizar a natureza descrita, imaginála logo ali, sinestesicamente pronta para ser descoberta aos poucos
em cada detalhe, mesmo que pareça ser desconexa:
Escuto o meu rio:
É uma cobra
De água andando
Por dentro de meu olho17
16

Idem. p. 179-80.

17

Idem. p. 128.
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Assim como esse deslumbramento que a natureza causa, a
poesia criada por Manoel de Barros também causa um repensar
em relação à natureza e da própria interação do homem com a
natureza. Afinal “criar começa na própria ignorância. É preciso
ignorar para fazer nascimentos. Poesia é sempre um refazer, um
transfazer o mundo”.
Quando cria seu mundo visual, através da relação sintáticolexical, o poeta tem sempre a natureza como elemento essencial.
Prova disto é que mesmo quando cria poemas metalinguísticos
Manoel de Barros não a esquece:

Nielson Ribeiro Modro

Todos os caminhos - nenhum caminho
Muitos caminhos - nenhum caminho
Nenhum caminho - a maldição dos poetas18
Antes mesmo de haver uma “pedra” metafórica e
intertextualmente drummondiana, o poeta nos remete ao próprio
caminho poético, metaforicamente criado. A necessidade da
existência de um caminho, desbravando a natureza inóspita, é
necessária para que não se caia na “maldição” do vazio poético.
Provando que a poesia é e deve ser dinâmica, em harmonia com
o seu meio. Nas palavras do próprio poeta, também de forma
metalinguística, a poesia compara-se com uma minhoca, afinal
é ela o humus da comunicação:
Minhocas arejam a terra; poetas a linguagem19

18

Idem. p. 297.

19

Idem, p. 252.
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Comparar-se aos gosmentos anelídeos, pouco apreciados e
suportados por muitos, remete o poeta ao limbo do utilitário
obscuro. É na escuridão da terra que as minhocas depositam
sua contribuição para a própria terra, e é, de forma analógica,
nos caminhos tortuosos e marginais da poesia que os poetas
reavivam a língua.
Enfim, mesmo quando retoma o tema poesia, num texto
essencialmente metalinguístico ao dar sua definição dicionarista
de poesia isto não se dá sem a presença da natureza:
Poesia, s.f.
Raiz de água larga no rosto da noite
Produto de uma pessoa inclinada a antro
Remanso que um riacho faz sob o caule
da manhã Espécie de réstia espantada
que sai pelas frinchas de um homem
Designa também a armação de objetos
lúdicos com emprego de palavras imagens
cores sons etc. - geralmente feitos por
crianças pessoas
esquisitas loucos e bêbados20
Pode-se, a partir dessas observações concluir que conhecer
a obra poética de Manoel de Barros e passear pelo pantanal
poético criado pelo poeta é uma oportunidade de, através de
palavras, estar em contato direto com a natureza. Contato este que
se dá sinestesicamente e metaforicamente via signos linguísticos
meticulosamente articulados, ainda que soem desconexos por
vezes, em frases simples e diretas.
20

Idem, p. 215.
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Poder-se-ia terminar esta breve incursão citando dois breves
poemas metalinguísticos que igualmente utilizam a natureza como
fonte naturalmente inspirados. Aqui porém, tem-se as mãos da
poetisa paranaense denominada, segundo Paulo Leminski, como
a “santa” Helena Kolody:
PÁSSAROS LIBERTOS
Palavras são pássaros. Voaram!
Não nos pertencem mais.21

Nielson Ribeiro Modro

ARTE
Do humus da angústia desponta estranha
planta sensível que tem se.
Crestada ao sol implacável, o vento a torce
e mutila. Somente a noite sustenta
de orvalho e de expectativa.
A obscura seiva contida explode na
labareda de uma flor desconhecida.22
Percebe-se que as imagens são tão fortes como as encontradas
nos poemas de Manoel de Barros. Porém é o próprio poeta
quem consegue ser fenomenal enquanto síntese numa definição
entre elementos tão distintos quanto poesia, religiosidade, arte
e natureza. Reaproveitando a liberdade poética de compará-lo a
Van Gogh e parafraseando o próprio poeta que é quem oferece
os caminhos para esta síntese ao afirmar que:
Um girassol se apropriou de Deus: foi
em Van Gogh.23
21

KOLODY, Helena. Viagem no espelho. Curitiba: Criar, 1988. p. 41.

22

KOLODY, Helena. Idem. p. 82.

23

BARROS, Manoel de. op. Cit. p. 17.
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3

Poesia Marginal
RESUMO: Propomos um passeio pela poesia criada na
década de 70 e início dos anos 80 no Brasil. Uma poesia
livre de academicismos e formalismos, voltada apenas
para a espontaneidade lúdica.

Entre o final dos anos 50 e início dos anos 70 o Brasil viveu um
período marcado por várias manifestações artísticas de vanguarda,
como o Concretismo, o Neoconcretismo, a Tendência, a Poesia
Práxis, o Violão de Rua, o Poema Processo e o Tropicalismo.
Posterior à eclosão destas vanguardas literárias brasileiras surge, na
década de 70, a Poesia Marginal. Ao contrário das manifestações
de Vanguarda, surgidas nas décadas de 50 e 60, que tinham em
comum um projeto poético mais ou menos definido, a Marginália
se traduz numa manifestação sem grupo ou programa poético
definidos.
Na produção da poesia marginal não há uma homogeneidade
prática ou retórica. e nem mesmo há um trabalho de ordem
coletiva ou grupal com um direcionamento contra ou a favor de
conceitos estéticos. Existe apenas uma tendência de traços comuns
encontrados nos poetas da época: desorganização, desorientação,
desinformação, despreocupação, descompromisso, enfim, quase
Texto originalmente publicado na Revista Univille, Joinville, V 3, N1, p. 24-31.
Abr. 1998. Editora da Univille.
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que total displicência. Esta postura adotada pelos poetas marginais é
um possível reflexo da época ditatorial que se impunha no Brasil.
Ao lado de projetos faraônicos e megalomaníacos do governo,
restava pouco espaço às manifestações artísticas e culturais que,
mesmo desorganizadamente, apareceram em busca de espaços
próprios. Pode-se perceber ainda que há uma aproximação com
o Modernismo, guardadas as devidas proporções, se constatarmos
que existe uma busca pelo linguajar cotidiano, uma tentativa de
agitar a literatura gramatical partindo intencionalmente para a
pobreza de expressão numa poesia que busca uma aproximação
com o público, em vez de situar-se num espaço restrito de um
Olimpo intelectual.
Para ser mais exato pode-se dizer que com a Poesia
Marginal entra-se na era das Pós-Vanguardas, período em que
as manifestações literárias não possuem o ideal da ortodoxia com
relação aos princípios poéticos que pregam. Em 1974, Chacal
e Jorge Salomão são responsáveis pela criação da revista de
poesia Navilouca, de edição única, que reuniu nomes já muito
conhecidos como Haroldo e Augusto de Campos, Décio Pignatari,
Caetano Veloso e Torquato Neto, entre outros não tão conhecidos.
Percebe-se que em sua poesia já não há mais uma tendência
por um agrupamento em torno de ideais estéticos delimitados e
essa nova poesia passa em seguida a ser conhecida como “poesia
marginal”.
Pode-se afirmar que o máximo de organização, ou reunião,
é encontrado na possibilidade de agrupar os diversos poetas,
como Francisco Alvin, Cacaso, Paulo Leminski, Alice Ruiz, Duda
Machado, Glauco Mattoso, Waly Salomão, Torquato Neto,
Caio Trindade, Glória Perez, Chacal, Lúcia Villaça, Arnaldo
Antunes, Sérgio Gama, Capinam, Charles, Tavinho Paes, que,
como muitos outros ainda, possuem um sistema de produção,

50

LVmodro.indd 50

19.08.10 18:24:35

Artigos Esparsos

artesanal, com características idênticas. É este o caso da poesia
gerada na década de 70 e início dos anos 80: uma legião de
poetas que tentam a todo custo levar sua poesia às pessoas.
Como ponto de contato há o emprego de um vocabulário
baseado na gíria e no chulo, o uso de uma sintaxe atípica
às regras gramaticais e próxima do oral e, via de regra, o
desconhecimento de estéticas literárias. Há um repúdio ao
racionalismo e academicismo das manifestações anteriores,
numa busca por uma poesia lúdica, visceral e emocional.
Uma das grandes diferenças com as vanguardas literárias é
exatamente o fato de que aquelas se baseavam em um sólido
embasamento teórico para contrapor suas idéias, sendo portanto
um movimento de elites, ao passo que a Poesia Marginal não
possui, necessariamente, conhecimento de estética alguma, nem
se caracteriza como movimento direcionado contra algo.
Não se trata de uma manifestação específica, idealizada por
um grupo e com objetivos definidos. Entretanto há um pipocar
literário-social de pessoas e ideias novas que atinge todo o
país. Em virtude da dificuldade para publicar livros, os poetas
saem do circuito editorial tradicional e todos os meios possíveis
de publicação são utilizados: mimeógrafo, cartões-postais,
pôsteres, cartazes, muros e paredes. É uma poesia jovem, feita
por jovens, para jovens, com um ar de descompromisso, deboche
e descontração. É, no Brasil, a evidenciação do chamado
desbunde - reação coletiva de escapismo à repressão da época.
Enfim, é uma manifestação literária em sintonia temporal
com o movimento contracultural (questionamento de valores
cristalizados como: trabalho, política, religião, casamento, sexo,
alimentação e outros) a nível internacional, que propunha meios
alternativos de vida. Mais especificamente com a geração beat
e a hippie.
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A Poesia Marginal não dialoga, nem pretende, com as elites
culturais, responsáveis pelos meios de legitimação cultural. Seu
meio de difusão é a rua, os bares, os shows, enfim o boca a
boca. Foge dos meios acadêmicos, críticos e da comunicação de
massa.
Sua manifestação poética foge da tentativa de criar qualquer
experimentalismo formal ou estético. Parte sim para o coloquial,
para o uso de uma linguagem voltada para um público não
necessariamente preparado. É uma poesia dinâmica, ágil, direta,
simples, despretensiosa e de fácil comunicabilidade. A presença
do lúdico visa conceder muito mais prazer ao leitor. É uma poesia
espontânea intuitiva e vinculada à vida.
Num depoimento do poeta Bernardo Vilhena, posteriormente
responsável por várias canções de sucesso gravadas por roqueiros
como Lobão e Gang 90, é possível verificar a postura adotada
pelos poetas marginais frente ao fazer poético:

Nielson Ribeiro Modro

No momento em que você está diante do papel, jogando
com as palavras, não importa a forma, seja concreta,
práxis, processo, abscesso, retrocesso, caguei, qualquer
forma de poesia, o que importa é o prazer que você tem
em estar brincando com aquela forma.

A postura adotada por Vilhena é reforçada por outro
depoimento, que pode ser entendido como uma síntese da poesia
marginal e seu poetar a vida:
(...) nessa poesia marginal, o poético que é visado não é
um poético de linguagem (...) Quer dizer, é um poético
MATTOSO, Glauco. O Que é Poesia Marginal. 2a ed. São Paulo: Brasiliense.
1982. p. 38.
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vivido (...) E é por aí que se explica que tenha tido essa
espécie de porosidade em relação à experiência
da geração e a distância em relação à literatura (...) Quer
dizer (...) de certo modo é a tentativa de descobrir o
poético na vida (...) E não na linguagem (...) Por isso
rompe com a tradição literária.
Informante J - Frenesi

Com relação à nomenclatura utilizada, Poesia Marginal, há pelo
menos três razões que podem ser relacionadas:
A) os poetas não tinham acesso fácil para publicar seus trabalhos
e uma alternativa era a publicação independente utilizando, por
exemplo, mimeógrafos. Sua divulgação era realizada pelos próprios
poetas, num verdadeiro corpo a corpo com os virtuais leitores;
B) os poetas estavam inseridos num momento contracultural
de âmbito mundial. O underground americano e a beat generation
são bons exemplos de similaridade. O repúdio ao sistema, usos,
costumes, comportamentos e instituições em geral era uma
prática comum adotada pelos poetas marginais. Os poetas não se
inscreviam no sistema tradicional, e não faziam questão disso;
C) uma terceira razão é a produção dos poetas ser realizada num
período de censura, com a consequente possibilidade de sofrerem
sanções por parte da ditadura. Entretanto, em muitos casos, o
desbunde era adotado apenas pelo próprio desbunde; e, em outros,
poderia ser encontrado como forma de resistência, contestação
política à ditadura.
A título de exemplificação podemos utilizar um poema de
Cacaso, que demonstra bem o lado de curtição em relação ao
poético:
PEREIRA, Carlos Alberto Messeder. Retrato de Época - Poesia Marginal Anos 70.
Rio de Janeiro: FUNARTE, 1981. p. 94.
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Na Corda Bamba
Poesia
Eu não te escrevo
Eu te
vivo
E viva nós!

Nielson Ribeiro Modro

Para o poeta marginal a poesia e a vida são elementos que
devem andar juntos. Viver é um ato de poesia. A vida é uma
poesia, basta apenas que seja passada para o papel. O que
realmente importa é a curtição, a sacação, o prazer de viver e
de fazer a vida ser apenas mais um poema. O poema de Cacaso
poderia até mesmo ser utilizado como um manifesto de uma
poesia viva, atípica, liberta de regras, numa linguagem próxima
do dia-a-dia, da cotidianidade e da coloquialidade, sendo que o
verso final pode ser lido como contendo um verbo (vivamos nós)
ou interjeição (um viva para nós) amalgamando a ideia de vida
= poesia = vida: “E viva nós”.
Temática idêntica pode ser encontrada num poema marginal
de Sérgio Gama:
Abrindo Parêntesis
E eu aqui abriria um parêntesis
para, de todo
coração, pedir
perdão a vocês,
queridos
leitores,
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pois o que me resta de bom
senso (eu que me perdi
olhando estrelas) não me
permite contar senão
a parte mais superficial, geral, abstrata
(a barra mais leve, enfim)
de nossas “fantásticas fascinantes
eletrizantes aventuras”;
sinceramente, é uma pena,
eu adoraria escrevê-las;
mas, pelos motivos que vocês já devem
estar imaginando,
por enquanto não dá pé mesmo,
fica para outra vez
(e talvez seja melhor assim;
talvez, se eu vos contasse,
vocês nem
me acreditariam...
Este poema pode esclarecer ainda melhor a postura
descompromissada adotada
pelos poetas marginais, o tom de deboche e desbunde, bem
como a utilização de características da linguagem oral.
É possível perceber que o tom do poema é coloquial, muito
próximo da oralidade, podendo ser comparado a uma conversa
entre amigos, pois os versos que o constituem ficam próximos
do prosaico e, provavelmente devido a isto, não há no poema a
presença de rimas nem de uma métrica definida. O coloquialismo
HOLLANDA, Heloísa Buarque de; PEREIRA, Carlos Alberto Messeder.
Poesia Jovem (anos 70). São Paulo: Abril Educação. 1982. p. 12.
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do poema é induzido pelo próprio poeta que inicia seu
poema se dirigindo aos “queridos leitores”. Há o reforço do
aspecto coloquial pelo uso de gírias e expressões correntes
na oralidade, como “ a barra mais leve”, “não dá pé mesmo”
e “fantásticas, fascinantes, eletrizantes aventuras”. Pode-se
perceber que se trata, portanto, de um poema muito próximo
da curtição e do viver a poesia, da mesma forma que o
curtir a vida perdido “olhando estrelas”; mesmo porque, o
poeta desculpa-se em não poder escrever as “...aventuras”
devido aos “motivos que vocês já devem estar imaginando”,
numa alusão implícita a alguma censura, social ou ditatorial;
há ainda, numa extensão da ideia “talvez...vocês nem me
acreditariam...”, uma possível alusão às viagens lisérgicas
comuns à geração da década.
A presença de elementos cotidianos, bem como a
presença constante da oralidade, pode ser vista ainda num
outro exemplo: um poema sem nome de Chacal. Nele
também é nítida a constante presença de gírias, comumente
encontradas na fala. No caso deste poema, pode-se perceber
que muitas delas compunham o léxico português durante o
período vivido pela geração de 60, uma geração contestadora
por excelência. São os casos de “mina felina”, “sarro” e
“porrada”. A esse respeito note-se ainda que a expressão “de
fuder”, cuja significação comumente encontrada é de cunho
chulo, assume aqui uma outra acepção no sentido de muito
bom, excelente. Mesmo nas expressões que se encontram
em inglês há a presença de uma linguagem cotidiana, como
em “don’t let me down” e “straight ahead”, sendo que essas
expressões podem sofrer traduções livres, tais como “não
me deixe deprê” e “vai nessa”.
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aquela guitarrinha ranheta
debochada disbocada
my generation
satisfaction
aquela mina felina
cuba sarro cocaine
do you wanna dance
don’t let me down
aquela ginga genipapo
elástica solta rasteira
i’m free
like a rolling stone
aquela ginga genipapo
cheiro de porrada no ar
street fighting man
jumping jack flash
aquele som de fuder
orelhas pra que ti quero
who knows
straight ahead
O poema é divido em cinco estrofes, sendo que cada uma
destas estrofes possui uma segunda divisão: os dois primeiros
versos são em português e introduzem determinado assunto,
e os dois últimos versos são em inglês e servem como uma


Ibid., p. 22
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resposta para o primeiro segmento. Note-se ainda que os versos
em inglês são advindos de títulos de canções rock and roll da
década de 60 e que marcaram toda uma geração, tanto que até
hoje são conhecidas em suas versões originais (ou em regravações
recentes de bandas cujos componentes, por vezes, não eram ainda
nem nascidos na década de 60), o que demonstra a eficácia das
expressões e idéias contidas no poema.
A título de exemplificação, podemos perceber na estrofe inicial
que a parte introdutória (em português) se refere à “guitarrinha”,
motivo de discórdia durante a Tropicália por se tratar de um
elemento musical estranho à MPB. A resposta para isto (em
inglês) é o fato de que ela é parte da “minha geração” e motivo
de “satisfação”. Tais referências retiradas de canções da banda
inglesa Rolling Stones servem para montar um panorama cultural
da época, da mesma forma que as outras referências musicais
encontradas no decorrer do poema.
Deve ser ressaltado ainda que houve diversos casos de contato
entre a Poesia Marginal e a música. Há alguns casos em que o
aspecto poético chega a ser extremamente elaborado. Enquadrado
neste caso pode ser citado a título de exemplo “Noite e Dia”, um
dos vários poemas de Bernardo Vilhena que foi transformado em
canção e gravado por Lobão no seu disco O Rock Errou:
Nos lençóis da cama, bela manhã
No jeito de acordar
A pele branca - gata garota
peito a ronronar
Seu fingir dormindo – lindo
Você está me convidando
Menina quer brincar de amar
Você está me convidando
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Menina quer brincar
No escuro do quarto, bela na noite
Nas ondas do luar
Seus olhos negros, pantera nua
Vem me hipnotizar,
Eu olho sorrindo, lindo
Trata-se de uma canção cuja temática é lírico-amorosa.
Percebe-se, mesmo numa rápida leitura que, apesar de uma
linguagem próxima do coloquial, possui uma estrutura elaborada
ao utilizar recursos poéticos tradicionais.
Há o uso de rimas, como em “acordar... ronronar”, “amar...
brincar”, mas não se prende a este recurso já que a utilização
de versos brancos também é recorrente, como em “noite... nua”.
Pode-se perceber ainda o uso de ecos em alguns trechos, como
em dormindo... lindo... sorrindo... lindo”.
O uso da antítese, como em “manhã... noite... branca... escuro”,
se dá não apenas como recurso estético mas também se evidencia
como recurso estrutural pois os motivos utilizados servem para
dividir os dois momentos encontrados na canção: o primeiro,
no qual a personagem é “gata”, ronronando e convidando para
brincar; o segundo, no qual a personagem passa a ser “pantera”
e hipnotiza. Em outras palavras, é como se a personagem que
durante o dia é vulnerável, encarnasse, de forma analógica, o papel
de um lobisomem mas que durante a noite, “nas ondas do luar”,
vira “pantera” e deixa de ser presa para se tornar predadora. É
óbvio que há aqui a conotação sexual, evidenciando-se que na
realidade tanto o poeta quanto a amada são cúmplices de uma
antropofagia amorosa. Ressalte-se ainda que esta é uma visão atual


Figura folclórica que, sob o efeito da lua se transforma em lobo.
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da mulher, que não é apenas passiva, frágil, delicada e submissa,
como os padrões antigos exigiam, mas sim forte, dominadora,
independente. Mesmo quando ela demonstra aparentemente ser
frágil é ela, fingindo vulnerabilidade, quem domina a situação:
“seu fingir dormindo - lindo/você está me convidando”. Há o
uso de metáforas como em “gata... pantera”, que também servem
de antítese. A aliteração se faz presente em trechos como: “o
peito a ronronar/seu fingir dormindo - lindo”; ressaltando que
os fonemas sonoros e nasais aparecem constantemente em toda
a canção.
A linguagem utilizada assume um tom informal. Utiliza
vocábulos constantes da coloquialidade como em “gata” (gíria
utilizada para indicar uma mulher nova e bonita, mas frágil
e delicada), empregada metaforicamente e como antítese de
“pantera” (gíria que indica uma mulher mais madura e bonita,
ou uma fêmea fatal, segura de si e que sempre tem domínio da
situação).
Para finalizar podemos citar ainda que a Poesia Marginal
utiliza muitos ready mades: algo já pronto para ser utilizado. Este
aproveitamento se dá tanto a nível visual quanto a nível verbal.
Como exemplo do segundo caso podemos citar um poema de
Cezar Cardoso que realiza um aproveitamento verbal sobre um
conhecido ditado popular, dando-lhe um cunho humorístico:
Ecologia
um dia é da caça
outro é da
pesca
in: HOLLANDA. Heloísa Buarque de: PEREIRA, Carlos Alberto Messeder. Op.
cit. P 86
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Podemos afirmar que adentrar nos anos 70 e percorrer
os caminhos da Poesia Marginal é participar de um mundo
cotidiano, um mundo coloquial, encontrado no dia-a-dia e não
percebido. É perceber que a poesia se encontra na vida, que a
vida é poesia, que basta apenas saber percebê-la, vivenciá-la: “E
viva nós”.
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Mamonas Assassinas:
Poesia Musical para
Adolescentes
RESUMO: Propomos um breve ensaio sobre o trabalho
poético-musical da banda Mamonas Assassina que devido
à sua linguagem de cunho chulo e direto conseguiu, em
seu disco de estreia, em apenas três meses, atingir a marca
de mais de um milhão de discos vendidos.

A mãe ou o pai vai com a melhor das intenções até uma loja de
discos para comprar o CD pedido pelo filho apesar de estranhar
o nome da banda. Compra-o e apenas tarde demais descobre que
aquele ato foi um erro, constatado ao voltar para casa com o disco
dos Mamonas Assassinas e escutar da sua criança ingênua:
__Mãe!? O quê é “me passaram a mão na bunda e ainda não
comi ninguém?!?”.
A pergunta infantil soa como mera informalidade entre uma mãe
qualquer e seu filho com cerca de seis anos de idade que se defronta
com algo desconhecido. Provavelmente a resposta ouvida pela criança
será algo como: “pergunte para seu pai que ele lhe diz!”.
Texto originalmente publicado na Revista Univille, Joinville, Nº 2, Vol. 2, p. 65-74.
Out. 1997. Editora da Univille.
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Para desespero dos pais esta é uma pergunta que se tornou
bastante comum no final de 1995, causada pelo fenômeno musical
que respondia pelo nome de Mamonas Assassinas. Motivo de
verdadeiro culto por parte de jovens e adolescentes compara-se
em termos de vendagem, praticamente dois milhões de discos,
somente à extinta banda RPM, ressaltando que, em apenas
três meses, foram vendidos um milhão de discos. Como isto
ocorreu? Segundo um dos responsáveis da EMI, gravadora dos
Mamonas, tudo começou quando ele recebeu uma fita demo que
não lhe despertou interesse algum mas que jogada nas mãos de
seu filho pré-adolescente passou a ser disputada acirradamente
pelos colegas de escola: havia algo que ele não havia percebido.
Voltou atrás em sua decisão inicial de não dar atenção àquelas
músicas e apostou na banda que hoje é considerada a “menina
dos olhos” da gravadora.
Simples assim? Não! Há muitas implicações que passam
despercebidas mesmo para uma maioria de adolescentes que
continuam a idolatrar a banda. Aqui, nos propomos a apresentar
algumas possibilidades para tal fenômeno. Aliado ao carisma
natural que a banda possuía, entendemos que suas canções,
no nível de linguagem, tinham características peculiares que
auxiliaram seu caminho rumo ao estrelato.
Os Mamonas Assassinas eram debochados, irônicos, jovens,
carismáticos e o principal, falavam o que a garotada queria ouvir.
Mas seu golpe de mestre foi ter descoberto que a poesia pura não
cria raízes, não vende, portanto, não dá dinheiro para ninguém (ou
quase ninguém). O filósofo e escritor Enzensberger afirma que:


A banda acabou tragicamente em um acidente de avião, ocorrido em 02/03/1996

Fita de demonstração que bandas novas distribuem para qualquer pessoa que possa
encaminhá-las; para a gravação de um disco, uma espécie de cartão de visitas da
banda.
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Seria de pensar que a tese do caráter corruptor da poesia
(e de outros produtos similares) sobre a juventude já teria
desaparecido. Afinal de contas, o volume médio de vendas
de um livro de poesia é, atualmente, de quatrocentos a
oitocentos exemplares.

Ainda, segundo Décio Pignatari, a “poesia é a arte do anticonsumo” portanto é um produto para poucos. Uma possível
solução para os poetas que querem viver de seu trabalho é a mesma
que foi encontrada por Vinícius de Morais décadas atrás ao tornar-se
mundialmente famoso com sua Garota de Ipanema e outras bossas
mais; isto é, aliar-se a outras manifestações artísticas como a música.
Afinal “a poesia parece [mesmo] estar mais ao lado da música e das
artes plásticas e visuais do que da literatura [pois] a poesia é um
corpo estranho nas artes da palavra”. Esse encontro da poesia com
outras manifestações não apenas permite que a mesma (sobre)viva
mas permite ainda que ela se socialize. obviamente deixando de lado
questões sobre ser ela boa ou má, de qualidade ou não.
Atualmente a poesia está se manifestando em todos os lugares, nas
manchetes, na música popular, na publicidade; o fato de sua qualidade
deixar a desejar não tem importância [afinal podemos afirmar que] a
literatura foi vitimada pela socialização. Ela não deixou de existir, ela
se encontra por todas as partes. “A socialização da literatura trouxe
consigo a literalização da sociedade”.
ENZENSBERGER, Hans Magnus. Mediocridade e loucura e outros ensaios.
São Paulo: Ática, 1995. (Série Temas - 47), p. 8.


PIGNATARI, Décio. O que é comunicação poética. 2ª ed. São Paulo: Brasiliense,
1989. p. 8.




ibid.. p. 7.



ENZENSBERGER, Hans Magnus. op. cit. p. 33.
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O que os componentes da banda Mamonas Assassinas fizeram
foi isto: descobrir que houve um deslocamento da poesia para
outras manifestações, como a música, e criaram versos que foram
direto de encontro às aspirações de uma parcela da população
que começa a descobrir o mundo em que vive. Se a qualidade
poética é existente não entra em questão, pois o que importa é
que suas canções traduzem o que queriam dizer, vendiam mais
do que esperavam e permitiram que eles ganhassem mais do
que podiam imaginar (sua agenda estava completa até meados
de 1996, tendo em média seis shows por semana).
Para entender um pouco melhor o que foi o fenômeno, é
possível estabelecer alguns caminhos de leitura sobre o trabalho
feito pela banda.
Se retornarmos no tempo, encontraremos, durante toda a
história do rock, canções que tinham nítida conotação sexual. O
próprio nome daquele ritmo contagiante, Rock and Roll (mistura
do Blues, do Gospel e do Spiritual), era numa tradução livre que
resgata seu sentido sexual algo como “deitar e rolar”. Os Mamonas
Assassinas resgataram esta característica do rock e fizeram ainda
uma fusão com outros ritmos, obtendo como resultado final
uma música contagiaste, tanto no ritmo quanto em suas letras.
Uma banda nacional que tinha uma estreita ligação com as raízes
do rock, tematicamente e melodicamente era o Ultraje a Rigor.
Porém, mesmo lançando vários discos durante mais de dez anos
de carreira, nunca chegaram a atingir, nem de perto, as cifras de
vendagem que os Mamonas conseguiram com apenas um disco e
tão pouco tempo. Talvez tenha faltado ao Ultraje a Rigor a fusão
entre o rock e outros ritmos feita pelos Mamonas Assassinas,
atingindo, desta forma, parcelas distintas de público.
A preocupação dos pais com bandas que têm em suas canções
letras pouco ou nada recomendáveis, não é novidade. A novidade

66

LVmodro.indd 66

19.08.10 18:24:40

Artigos Esparsos

é estes mesmos pais se darem conta de que o que seus filhos
ouvem não é pior que a linguagem cotidianamente adotada nos
grupos de jovens e adolescentes. Linguagem que nem eles próprios
percebem que se transforma diariamente. Palavras de cunho chulo
passaram a ser utilizadas no dia-a-dia e, aos poucos, perderam seu
caráter de agressividade; para quem tem alguma dúvida, basta ligar
a televisão no domingo à tarde e ficar ouvindo em rede nacional
e em horário nobre, algo como: “pentelho”, “porra meu” e “o
cara não dá conta em casa e aí vem o Ricardão”.
Diante deste contexto em que vivemos, para os adolescentes
não há novidade alguma na linguagem adotada pelos Mamonas em
suas canções; e para os mais novos, isto é apenas uma questão de
tempo, bastante breve por sinal. Poder cantar uma música como
Vira Vira, tendo o aval de toda a mídia, soa para o adolescente
de hoje como um triunfo frente à repressão dos pais no que diz
respeito às normas de como falar e se portar. Se toda a mídia
reconhece e apoia podemos sair cantando, sem peso algum na
consciência e sem falso moralismo, que:
Fui convidado para uma tal suruba,
Não pude ir Maria foi no meu lugar
Depois de uma semana ela voltou pra
casa,
Toda arregaçada não podia nem sentar.
Quando vi aquilo fiquei assustado,
Maria, chorando, começou a explicar.
Aí então eu fiquei aliviado,
E dei graças a Deus porque ela foi no
meu lugar
Roda, roda e vira, solta a roda e vem
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Me passaram a mão na bunda e ainda
não comi ninguém
Roda, roda e vira, solta a roda e vem
Neste raio de suruba, já me passaram a
mão na bunda,
E ainda não comi ninguém!
Ó manuel olha cá como estou
Tu não imaginas como estou sofrendo
Uma teta minha um negão arrancou
E a outra ainda está doendo
Oh maria vê se larga de frescura
Que eu te levo pro hospital pela manhã
Tu ficaste tão bonita monoteta
Mais vale um na mão do que dois no
sutiã

Nielson Ribeiro Modro

Roda, roda e vira...
Oh Maria essa suruba me excita
Arrebita, arrebita, arrebita
Então vá fazer amor com uma cabrita
Mas Maria isto é bom que te exercita
Bate o pé, arrebita, arrebita
Manoel tu na cabeça tem titica
Larga de putaria e vá cuidar da
padaria.
Roda, roda e vira...
Vira-Vira é uma canção que resgata o ritmo que deu
reconhecimento em nível nacional, para o lusitano Roberto Leal
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com o seu “ai bate o pé, bate o pé, bate o pé” e acaba funcionando
para muitos como uma espécie de eco memorialista, isto é, para
quem viveu aquele período há uma lembrança do ritmo contagiante
que acaba por provocar uma empatia com a música. Para os mais
novos, que não viveram aquela época, alia-se a novidade do ritmo
com a possibilidade de cantar algo de que gostariam.
A canção adota em sua letra recursos corriqueiros e comuns
da poesia como a rima, mesmo que pobre, encontrada no final
dos versos, seu local mais comum: lugar/sentar, assustado/aliviado,
explicar/lugar, etc. Há o uso de vocábulos chulos encontrados
na oralidade como “teta” e que vai servir ainda para gerar um
neologismo em “monoteta”. Há várias repetições vocabulares que
se aproximam de ecos e reforçam o aspecto melódico. Também
adota um recurso encontrado no modernismo, o uso do “ready
made linguístico: a frase pré-moldada do repertório coloquial ou
da prateleira literária, dos rituais quotidianos, dos anúncios, da
cultura codificada em almanaques. A riqueza dos bailes e das frasesfeitas”, em “Dei graças a Deus” e “Mais vale um na mão do
que dois no sutiã”. Recuperam em sua canção as frases-feitas de
cunho popular, no segundo caso chulo e encontrado geralmente em
piadinhas proibidas e em paredes de banheiros públicos. Alie-se,
ainda, que a canção possui um refrão que é naturalmente agradável
melodicamente, isto é, possui uma cadência rítmica própria que
é independente da música colocada sobre a letra. Também é algo
parecido com as milhares de trovinhas encontradas nos milhares
de banheiros públicos, há centenas de anos.
Enquanto um todo, a canção conta uma historinha completa
que, pelo caráter jocoso que possui, soa como mais uma das
CAMPOS, Haroldo de. Uma poética da radicalidade. In: ANDRADE, Oswald.
Poesias Reunidas. p. xxxi
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milhares de piadas evocadas pelo eterno país colonizado sobre seu
colonizador; e mesmo que o sotaque utilizado seja forçadamente
lusitano, as construções frasais empregadas estão muito mais
próximas do português adotado oralmente no Brasil, como em
“Me passaram...”. Aliás, a ideia central da canção, encontrada no
refrão, é uma utilização explícita de um ready made. São várias
as revistas de piadas que contém a antiga anedota do português
que foi participar de uma suruba na qual o número de homens
era maior que o de mulheres, então...
Tem-se assim o primeiro sucesso que levou a banda ao topo
das paradas musicais, fruto de uma linguagem direta, sem rodeios,
de um ritmo dançante e melódico e de quase pura sacanagem,
seja nos vocábulos empregados ou na piada sobre o colonizador.
Esta síndrome de colonizado fica mais perceptível em canções
como 1406 e Pelados em Santos. Nas duas é possível encontrar
versos que parodiam e brincam com o inglês, a língua do novo
colonizador. A tão falada aldeia global que uniria todos os povos
e pessoas do mundo passa pela comunicação que via de regra é
feita em inglês.
Os Mamonas adaptam a língua inglesa para o português de
forma que seja compreensível mesmo para os analfabetos naquela
língua. Na primeira canção, podem-se encontrar versos como:
MONEY, que é GOOD nóis num HAVE
(HEAVY!)
Se nóis HAVasse nóis num tava aqui
PLAYando,
Mas nóis precisa de WORKá.
MONEY, que é GOOD nóis num HAVE
(HEAVY!)
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Se nóis HAVasse nóis num tava aqui
WORKando,
O nosso WORK é PLAYá.
(destaques nossos)
É um caminho quase idêntico ao trilhado pelo arquiteto e
ultrabrega Falcão, que se lançou como cantor com uma versão
em inglês nordestino de Eu Não Sou Cachorro Não, e mais
recentemente de Fuscão Preto. Se nas canções de Falcão se
ouve um “Ai mi noti dogui no” e um “Bléqui pipou car” numa
brega-paródia de canções igualmente bregas. em 1406 se ouve
uma pequena adaptação da língua padrão universal às flexões
encontradas no português. O que parece soar mais que justo
para um verso que também é híbrido ao misturar vocábulos das
línguas portuguesa e inglesa. Os vocábulos ingleses utilizados
são os mesmos que, devido a seu uso, acabaram por ter o seu
significado incorporado ao conhecimento de mundo da maioria
das pessoas no Brasil, funcionando como um ready made.
O uso do ready made também é o que ocorre em Pelados
em Santos, canção que possui versos inteiros na língua inglesa,
porém de uso cotidiano na linguagem oral, principalmente dos
adolescentes: “Music is very good!...”, “Very, very beautiful!”
e os versos híbridos “Eu te ai love iuuuu!” e “Music is very
porreta!...”.
Há ainda a questão social abordada em versos como:
Minha Brasília amarela tá de portas
abertas
Pra mode a gente se amar.
Pelados em Santos.
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Pois você minha “Pitxula”.
Me deixa legalzão, não me sinto
sozinho,
Você é meu chuchuzinho!
Music is very good! (Oxente ai,ai,ai!)

Nielson Ribeiro Modro

Mas comigo ela não quer se casar,
Na Brasília amarela com roda gaúcha,
Ela não quer entrar.
Feijão com jabá,
A desgraçada não quer compartilhar...
Há uma tentativa de mostrar que, apesar de possuir uma
Brasília (carro há muito fora da linha de produção) amarela (cor
nitidamente chamativa) com roda gaúcha (ícone brega) e de sua
linguagem pouco formal (“Pra mode a gente”, “pitxula”, “Me
deixa”. A desgraçada”) o eu-lírico da canção procura demonstrar
que possui erudição ao permear seu discurso com palavras e
frases em inglês. O sotaque utilizado é o nordestino, o que para
uma banda paulista soa como mais uma piada, mas desta vez do
ponto de vista do colonizador - o chique paulista em sua posição
de superioridade frente ao brega nordestino. Mesmo havendo
uma ideia completa que se desenvolve ao correr dos versos - o
eu-lírico ama alguém que não lhe dá igual retomo devido sua
condição social - percebe-se que os versos têm ideias completas
em si, aglutinando-se numa certa aleatoridade que no final gera
o todo.
A melodia e ritmo empregados são os mesmos que os adotados
em incontáveis canções bregas que povoam as milhares de AMs
espalhadas pelo Brasil e os bailões de interior. É uma retomada
da arte Kitch desenvolvida no final dos anos 60 e início dos
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anos 70. Algo como “o brega também é chique”. Valorizam-se os
valores culturais tidos como bregas, isto é algo que seja “cafona,
acaipirado, deselegante”, ou populares.
O eu-lírico busca conquistar sua amada. O fato de ser brega
lhe proporciona a oportunidade de se tornar chique se procurar
assumir, sem culpa alguma, sua posição. A maior prova disto é o
caminho que a própria banda trilhou no mundo real, pois o ritmo
usado por ela é o normalmente encontrado nas programações
de rádios AM, de cunho mais popular, mas que passou a estar
incluído nas programações de rádios FM e em programas
televisivos tidos como chiques e ocupando horários nobres, isto
é, em que a média de audiência é muito superior que em outras
horas. O nitidamente brega é consumido assustadoramente como
totalmente chique. Esta valorização de uma cultura dita popular
é percebida não apenas em sua música mas também no visual
que era adotado pelo grupo que ia direto às suas preferências;
segundo o encarte do disco e de declarações em entrevistas, seus
ídolos eram o “Chaves e Chapolin...[e o] Ultraman (que matou
aquele monstro horrível)”, (anti)heróis televisivos notadamente
populares, inseridos numa (anti)cultura de massa. Esta é a
verdadeira vingança dos nerds10.
A utilização da paródia com uma conotação brega chega a seu
limite na canção que tem em seu título um trocadilho realizado
sobre uma música que fez muito sucesso durante os anos 80. Boys
Don’t Cry (Garotos não Choram) é o título de uma canção da
banda inglesa The Cure que, parodiado, se transforma em Bois
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa.
2ª ed. 28ª impressão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. p. 284.


Nerd é uma gíria inglesa que significa algo parecido com o nosso CDF, isto é, aquela
pessoa que não se enquadra em grupos sociais definidos. O maior exemplo atual de
um nerd que se impôs frente aos normais é o bilionário americano Bill Gates.
10
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Don’t Cry, nova construção híbrida que indica que quem “não
choram” são os bois, aqueles bovinos quadrúpedes que possuem
chifres:
Ser corno ou não ser,
Eis a minha indagação
Sem você vivo sofrendo
Pelos boteco bebendo
Arrumando confusão
Você é muito fogosa,
Tão bonita e carinhosa
Do jeito que eu sempre quis
Minha coisinha gostosa,
Dá aos pobres, é bondosa
Sou corno, mas sou feliz

Nielson Ribeiro Modro

Soy um hombre conformado
Escuto a voz do coração
Sou um corno apaixonado,
Sei que já fui chifrado
Mas o que vale é o tesão
E na cama quando inflama,
Por outro nome me chama
Mas tem fácil explicação:
O meu nome é Dejair
“Facinho” de confundir
Com João do Caminhão.
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Vejam só como é que é
A ingratidão de uma mulher
Ela é meu tesouro,
Nós fomos feitos um pro outro
Ela é uma vaca Eu sou um touro.
Melodicamente, o início da canção é idêntico aos milhares de
boleros que se encontram em bailões de desacompanhados, com
direito a uma introdução feita por metais. Na segunda parte, a
canção assume um lado mais roqueiro e pesado.
A oralidade faz-se novamente presente em versos como
“Pelos boteco bebendo”, em que a concordância nominal não
é respeitada. Há, na canção, a aproximação do erudito com
o popular já no primeiro verso que resgata a eterna dúvida
existencial formulada por Shakespeare em Macbeth, “Ser ou não
ser eis a questão”, porém aqui a indagação não assume o mesmo
tom de gravidade que o encontrado na obra do dramaturgo inglês.
Também há o aproveitamento de uma canção de Juca Chaves no
verso “sou corno, mas sou feliz”. Tematicamente, a questão da
traição feminina, também se aproxima com o ultrabrega Falcão
que em suas entrevistas se diz um “corno assumido”.
Alguns versos soam como uma anedota, como o trocadilho
linguístico encontrado em “Dá aos pobres, é bondosa” e “O
meu nome é Dejair/’Facinho’ de confundir/Com João do
Caminhão”.
Estruturalmente, a canção possui os mesmos recursos que as
canções anteriores. Algumas rimas, uso de conotações, vocábulos
utilizados normalmente na oralidade e aqui há a tentativa de
adotar um padrão métrico heptassilábico (que ritmicamente é o
mais próximo da linguagem oral).
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Caso nos propuséssemos a realizar uma leitura de cada
uma das canções do disco poderíamos constatar que todas
seguem os mesmos padrões. Há, de alguma forma, uma
ligação com alguma concepção artística já conhecida. Além
dos exemplos vistos acima podemos citar ainda: Sabão CráCrá que resgata uma canção-piada de autor desconhecido;
Chopis Centis e Lá Vem o Alemão que parodiam canções
conhecidas, Should I Stay or Should I Go do The Clash e
Lá Vem o Negão da banda Cravo e Canela, respectivamente.
Há quase sempre a sensação de “já ouvi esta piada antes”, o
que normalmente acaba por se confirmar. Uso constante e
exaustivo de uma linguagem chula, quase de pura sacanagem.
Ritmos melódicos e contagiantes. Uso de vocábulos de outras
línguas, principalmente o inglês, com finalidade parodística.
Enfim, recursos poucos que se repetem exaustivamente mas
que possibilitaram aos componentes da banda retirar do
clandestino anonimato as piadinhas proibidas para menores
e os filosóficos poemetos de sanitários para incorporá-los
ao cotidiano das pessoas. Principalmente os menores, para
desespero de alguns pais.

Nielson Ribeiro Modro
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5

Ziraldo: A Sedução
Multifacetada da
Imagem
RESUMO: O presente artigo apresenta uma análise
sobre a obra do escritor e cartunista Ziraldo, focando
principalmente suas obras direcionadas ao público
infantil.

Nos últimos 20 anos o mercado editorial brasileiro sofreu uma
nítida mudança ao valorizar a literatura infanto-juvenil e darlhe uma maior atenção. Como consequência surgiram inúmeros
escritores com obras destinadas a este público, sendo que alguns
destes autores assumiram uma proposta literária, esteticamente,
e destacaram-se com obras significativas. Um destes autores
é Ziraldo, que possui vasta obra destinada às crianças com
característica da originalidade aliada à criatividade, cujo ponto
forte são suas ilustrações.
Realizando um rápido retrospecto na história do mercado
editorial brasileiro podemos notar que este mereceu pouco valor
desde seu início. Para defender tal tese basta dizer que apenas em
Texto originalmente publicado na Revista Fragmenta, Curitiba, nº 12, p. 87-98.
1995. Editora da UFPR.
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1808 (363 anos após a impressão da Bíblia de Guttenberg e 308
anos após o descobrimento do Brasil) o príncipe-regente D. João
permitiu oficialmente o uso de prelos no Brasil. Aliado a este atraso
histórico houve ainda a caracterização da aliança livros/escola, que
pode ser entendida como um distanciamento da literatura em prol
do didaticismo. Os livros, que até então vinham da Europa, foram,
aos poucos, aparecendo no mercado consumidor e substituindo os
importados; entretanto, a literatura infanto-juvenil, que aliada a
este contexto era ainda considerada uma literatura secundária, só
veio a merecer alguma atenção no início deste século.
Os primeiros livros infanto-juvenis a aparecer no mercado
nacional eram traduções feitas no português de Portugal e apenas
com o advento do Modernismo e o aparecimento de Monteiro
Lobato, que foi uma figura isolada, há uma produção literária
infanto-juvenil profícua ao desenvolver histórias que exploravam
o nacionalismo, a tradição popular através de lendas e histórias, a
preocupação com o belo, e permitindo-se ainda uma inclinação
educativa. Sua proposta de valorização estética da literatura infantojuvenil só foi assimilada devidamente e valorizada por novos autores
na década de 70, quando surgiram no Brasil nomes de destaque
como João Carlos Marinho, José Paulo Paes, Eva Furnari, Lygia
Bojunga Nunes, Marina Colasanti, Sylvia Orthof, Ziraldo e muitos
outros.
Com o advento desta nova safra de autores, nas duas últimas
décadas a criança passou a ser vista como um ser capaz de pensar e
raciocinar. Como consequência os livros infanto-juvenis retomaram
a ideia de Lobato de valorizar o estético e criar uma literatura, no
sentido literal da palavra, voltada para o público jovem. A produção
infanto-juvenil passou a valorizar os aspectos poéticos, narrativos
e ilustrativos, realizando obras que exigiam do leitor uma maior
atenção e participação ativa; e o mais importante: faziam com
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que a criança não se sentisse mais como aquele ser acéfalo que era
obrigado a leituras que nada tinham de atrativo.
Aliado aos textos que passaram a ser tratados com mais seriedade,
também as ilustrações passaram a ser mais valorizadas. O que era
mero apêndice ilustrativo da mensagem linguística passou a merecer
maior atenção e, atualmente, a ilustração faz parte de um todo mais
amplo, o projeto gráfico, sendo tão importante para uma obra quanto
seu texto. Não são poucos os casos em que a imagem é o ponto
central da obra, ou que a separação do texto e da imagem prejudica
sensivelmente aquele.
Tal valorização da ilustração não é por mero acaso, pois, esta,
em muitas circunstâncias, extrapola o texto possibilitando novas
leituras. A ilustração pode ser retomada, a qualquer momento,
para ser analisada em nuances e detalhes que podem revelar novos
pontos de vista não vislumbrados no momento inicial, favorecendo
a capacidade de análise e interpretação por parte do leitor. É ainda
uma linguagem internacional, que possibilita a rápida compreensão
por parte de qualquer povo, já que a imagem utiliza um código sem
fronteiras. O texto ilustrado é para a criança a oportunidade de poder
demorar sobre um detalhe, de poder fazer comparações, abandonar
a imagem e retomá-la, de ter o prazer no caminho da descoberta do
livro, enfim é a oportunidade de ter o comportamento de um adulto
face ao livro: a satisfação da(s) leitura(s). Deve-se apenas atentar ao fato
de que a escola, via de regra, não oferece um projeto de educação
visual tendo em vista que possui como meta a alfabetização em nível
de distinção de grafemas; entretanto tal defasagem é atualmente
compensada, em parte, por textos publicitários que, além de serem
normalmente associados à imagem, encontram-se presentes no
dia-a-dia das pessoas.


LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. Literatura Infantil Brasileira -História e
Histórias. 2ª ed. São Paulo: Ática, 1985. GOES, Lúcia Pimentel. Introdução à Literatura
Infantil e juvenil. São Paulo: Pioneira, 1984.
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Existem casos em que a imagem é o ponto central da obra.
Tal ênfase é um dos traços de modernidade conquistada pelos
livros infanto-juvenis dos últimos anos por parte de vários autores.
Um dos destaques no uso de textos e ilustrações é Ziraldo, autor
que soube incorporar em seus livros tal traço distintivo. Segundo
Marina Lajolo e Regina Zilberman:

Nielson Ribeiro Modro

os livros infantis brasileiros contemporâneos vão manifestar
ainda outro traço de modernidade: a ênfase em aspectos
gráficos, não mais vistos como subsídios do texto e sim
como elemento autônomo, praticamente auto-suficiente.
Mas é principalmente através de obras como Flicts (1969),
de Ziraldo (...) e O Menino Maluquinho (1980), de Ziraldo,
que livros infantis brasileiros contemporâneos têm o visual
como centro, e não mais como ilustração e/ou reforço de
significados confiados à linguagem verbal.

Tais referências a Ziraldo não são aleatórias, pois o autor é um
dos que mais se destacou ao realizar obras que alcançaram enorme
sucesso editorial, não apenas no mercado nacional. Ziraldo
realizou ainda obras significativas para o público infanto-juvenil
ao direcionar seu trabalho dentro da proposta moderna que surgiu
a partir da década de 70 no Brasil. Sua obra é vasta e em sua
maioria há a aliança entre qualidade e quantidade; principalmente
no campo visual. É portanto difícil realizar um trabalho analítico
tendo como base a totalidade de sua obra devido à quantidade
de títulos lançados pelo autor. Aqui, por este motivo, optou-se
por realizar um corte destacando algumas obras significativas,
selecionadas principalmente por seus aspectos gráficos.
Ziraldo Alves Pinto nasceu a 24 de outubro de 1932, em
Caratinga (MG), e nestes pouco mais de sessenta anos demonstrou


LAJOLO, Marisa ; ZILBERMAN, Regina. Op. cit. p. 127-8.
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ser um dos mais profícuos e criativos autores brasileiros. Ziraldo
representa o ser irônico, ágil, criativo e incansável que passeia
pelo desenho, humor e literatura com a mesma desenvoltura de
quem pratica um “hobby” sem a responsabilidade do compromisso.
Advogado, jornalista, autor teatral, desenhista (humor, charges,
cartuns, cartazes e histórias em quadrinhos), humorista e escritor
infantil, conseguiu destaque em cada área que atuou; seu lado mais
oculto é o de advogado, única área não artística.
É, entretanto, na área da literatura infantil que Ziraldo conseguiu
destaque a nível internacional. Um dos motivos de seu sucesso é
devido a sua visão em relação ao livro infantil. Numa entrevista
declarou certa vez que “não adianta querer fazer civismo com a
literatura infantil, nem se deve dar lições de moral, tentar tornar o
livro ‘útil’. A criança não gosta e vai abominar o hábito de ler”.
A popularidade e o sucesso de Ziraldo podem ser comprovados
pela marca alcançada com apenas um de seus livros: O Menino
Maluquinho, lançado em 1980, por ocasião da VI Bienal do
Livro de São Paulo, e que já na X Bienal, em 1988, completava
seu milhão de exemplares, com direito a edição comemorativa de
bolso “tipo livrinho de missa - para você guardar junto ao peito,
como querem os poetas” (MM contracapa). É ele um dos poucos
autores que conseguiu ultrapassar esta marca, num tempo que pode
ser considerado relativamente curto.
CAMPEDELLI, Samira Y. ; ABDALA Jr., Benjamin. Literatura Comentada:
Ziraldo. São Paulo : Abril Educação, 1982. p. 6.


Utilizaremos ao longo deste artigo diferentes obras do autor, cuja referência
completa daremos ao final, que serão indicadas apenas pela abreviatura
quando citadas, acrescidas do número da página em caso de transcrição: O
Menino Maluquinho (MM), Flicts (F), O Menino Quadradinho (MQ) O
Menino Mais Bonito do Mundo (MMB), O Planeta Lilás (PL), A Bela
Borboleta (BB), Além do Rio (AR), Meu Amigo, O Canguru (MAQ), e
O Pequeno Planeta Perdido (PPP).
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O Menino Maluquinho pode ser considerado como um dos
marcos da obra de Ziraldo. Apesar de não ter sido seu primeiro livro
infantil a associação do livro com o Autor, ou vice-versa, é a mais
recorrente. É um livro infantil lido pelas crianças, adolescentes,
adultos e velhos com a mesma vontade e o mesmo prazer de se
descobrir um pouco na personagem. Tal identificação é explicitada
no próprio enredo, que apresenta um herói sem nome, determinado
apenas por um artigo e um adjetivo: “Era uma vez um menino
maluquinho” (MM p. 7 - grifo nosso).
A estrutura da história é dividida em três segmentos: a
apresentação (vista acima), as tensões (saber/não saber, aqui/
lá, poder/não poder) e a solução (o reconhecimento de todos).
Pode-se dizer que segue uma linha clássica, apresentação/tensão/
solução, mas o ritmo poético imposto pelo autor é que faz a grande
diferença. Usa-se o coloquial (“tinha fogo no rabo” - MM p. 9)
aliado ao oral (“Mamãe, tou aí com uma bomba” - MM p. 32).
Versos brancos ou não o ritmo é alucinado, como o próprio
personagem e a sua vontade de viver (“E ele dizia aos pais/
cheio de/contentamento:/ só tem um zerinho aí./Num tal de
comportamento.” - MM p. 37). O Menino Maluquinho não chega
a ser definido com exatidão pelos outros (“Pra uns, era um
uirapuru/pra outros, era um saci.” - MM p. 18-9) num misto de
admiração e temor. É enfim a cristalização da vontade de cada
um, pois “Todo mundo descobriu/que ele/não tinha sido/um/me
nino/maluquinho/ele tinha sido era um menino feliz!” (MM p.
106-7).
O Menino Maluquinho é uma das obras que pode
servir como definição de todo o trabalho de Ziraldo em suas
características básicas, já que além do texto, em tom poético,
quase todas as ilustrações são do próprio Autor, fato que se repete
em quase toda sua produção.
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As ilustrações são imagens que acompanham o texto, tendo
caráter ornamental ou informativo, sendo que a imagem não tem
(ou não deveria ter) existência autônoma. Tal alusão é valorizada por
Ziraldo, pois as ilustrações que usa são referenciais, não possuindo
existência independente: textos e imagens complementam-se. Há
um experimentalismo bem-sucedido no que diz respeito a uma
interferência na criação da imagem da personagem; o Menino
Maluquinho “cria” seus próprios desenhos no caderno de história
(MM p. 25) e nos mapas (MM p. 27), ou mesmo versinhos (MM p.
60) e canções (MM p. 61), e até cria suas próprias brincadeiras (MM
p. 66-9). As anotações de próprio punho, por parte da personagem
também é um recurso interessante (MM p. 26, 51, 66, 82) que irá
se repetir em outros livros. Tais traços, aliados a recursos como a
não-linearidade, a quebra do ritmo, o uso de grafismos, o uso de
diversos recursos modernos de ilustração, demonstram um Autor
que faz parte da geração iniciada na década de 70: os autores com
propostas modernas e contemporâneas ao criarem livros que fogem
aos padrões tradicionais e valorizam o estético.
Com relação à distribuição espacial das imagens, Ziraldo
demonstra saber como explorar o espaço da página. Normalmente
centraliza suas ilustrações, entretanto o ponto de tensão sempre é
deslocado, conseguindo algo que poderíamos rotular de harmonia
conflitante, isto é, há uma harmonia no plano geral da ilustração
mas, como seu ponto de tensão foge do plano central, recebe
um conflito visual que valoriza a imagem, prende a atenção, sem
contudo impressionar desagradavelmente ao leitor. Em outras
palavras, poderíamos dizer que Ziraldo explora um padrão dentro
de uma perspectiva natural, mas o deslocamento do elemento
principal dentro da ilustração para uma localização não central
valoriza toda a imagem (lembrando ainda que muitas vezes a própria
imagem também é espacialmente não centrada). Ziraldo utiliza
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ainda recursos como: ilustrações vazadas (MM p.15-8, 28-9, 42,
entre outras), isto é, extrapola o espaço da página e a ilustração
fica apenas com uma parte, o restante é subentendido; e ilustrações
que se distribuem (completam) em páginas contíguas, criando uma
unidade visual sobreposta à editorial (MM p. 20-23, 28-31, entre
outras).
Outro livro de Ziraldo que alia um texto poético com uma
linguagem gráfica extremamente elaborada é Flicts, a história
do “frágil, feio e aflito Flicts” (F p. 11), cor de coisa alguma e,
por este motivo, desprezado pelas outras cores. Aliás, Flicts é,
segundo uma explicação de Ziraldo, nascido de um aproveitamento
onomatopaico - trata-se de uma interjeição como ploct, flact etc.
A história da cor que é rejeitada por todos, para no final descobrir
“a verdade” que ninguém sabe “(a não ser os astronautas)/que/
de perto/de/pertinho/a lua é Flicts” (F p. 43-4) cria uma inter
textualidade com o clássico O Patinho Feio, história de Hans
Cristian Andersen. Rejeitado por todos descobre ao final que é
algo (alguém) que na realidade é admirado por todos.
Nenhum discurso é isento de intencionalidade, pois a
transmissão de valores é inerente a qualquer ato de comunicação.
E, como vimos, até cerca de duas décadas atrás esta intencionalidade
era o ponto central dos livros infanto-juvenis. Outra conquista
contemporânea foi a mudança do eixo discursivo para uma proposta
de descompromisso com a educação e uma cumplicidade com
a literatura; chamado de “discurso instrumental”, em que a
função estética é a principal. O discurso moralizante, de cunho
pedagogizante fica relegado ao segundo plano; e caso haja um
caráter didático este não será o ponto principal da obra, mas uma
consequência. Tal atitude é encontrada em Flicts; o discurso
instrumental é facilmente localizado em vários exemplos.
PERROTI, Edmir. O Texto Sedutor na Literatura Infantil. São Paulo: ícone,
1986.
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Ao apresentar o “vermelho” (F p. 6-7), o “amarelo” (F p. 8-9)
e o “azul” (F p. 10-1) Ziraldo utiliza conceitos já inscritos dentro
de uma tradição e cristalizados culturalmente (forte, luminoso,
paz - respectivamente). Apresenta o arco-íris e suas características
básicas, as sete cores que o compõem (F p. 16-20), para já em
seguida, fazê-las se darem “as mãos e à roda” voltarem “a girar/a
girar girar girar” (F p. 21-2), como num experimento de física
(conhecido como “disco de Newton”) deixando o “frágil e feio
e aflito/Flicts/na sua branca/solidão” (Fp. 23). O uso de cores
distribuídas no espaço aliadas ao texto remete-nos imediatamente
às bandeiras de países por onde Flicts passou procurando “um
cantinho” (F p. 24-9). As cores do semáforo também são utilizadas:
“Não!’ avisa o vermelho// ‘Espera’ o amarelo diz/ ‘Vai embora’
lhe manda o verde”(F p. 35); cujas respostas dadas são as mesmas
que a decodificação do código internacional de trânsito admite.
Ziraldo valoriza o estético mesmo quando utiliza elementos que
podem ter um caráter didático, isto é, que podem recorrer a um
conhecimento desejado, porém sem explicar tal utilização; usa
algo culturalmente aceito mas de forma estética sem prejudicar
esta em detrimento daquela.
As imagens de Flicts são quase que praticamente
monocromáticas e chapadas. São cores fortes e vivas, distribuídas
quase que unicamente em ângulos retos e traços sem curvas,
entretanto a beleza visual do livro é indiscutível. Pode-se
dizer que são ilustrações simples no resultado final, mas que
requerem uma complexidade em sua produção para atingir tal
simplicidade e efeito; entretanto existem outros exemplos em
que o experimentalismo e complexidade na criação de imagens
é visível. Um destes exemplos é Menino Quadradinho.
A história de um menino que morava dentro de um mundo
colorido e cujos limites eram quadrinhos é o ponto inicial de

87

LVmodro.indd 87

19.08.10 18:24:46

Nielson Ribeiro Modro

Menino Quadradinho: “Era uma vez.../...um menino!/que
morava dentro/de uma história em quadrinhos./Todos diziam
que ele estava preso aqui dentro/e, por isso, o chamavam de
menino quadradinho.” (MQ p. 3-7). Seu mundo tinha cores,
sons (onomatopaicos) e muitos amigos que com ele viviam em
seu mundo; amigos que remetem a várias referências intertextuais
de personagens consagrados nas histórias em quadrinhos (gibis)
como o Super-Homem, Batman, Spirit, entre outros (MQ p.
12-3). Ressalte-se ainda a presença da Turma do Pererê (MQ p.
12) do próprio Ziraldo, e Horácio (MQ p. 13) do quadrinhista
brasileiro Maurício de Sousa.
A sua vida nos quadrinhos era harmoniosa, porém certo dia o
Menino Quadradinho acorda fora de seus quadrinhos. Aqui, Ziraldo
utiliza um recurso gráfico de, aos poucos, com o amanhecer do
dia, excluir as cores dos quadrinhos simultaneamente ao abrir
dos mesmos em direção às extremidades, culminando com o
aparecimento de letras. A expressão inicial “Oh!”, vazada, na
sequência, vai adquirindo consistência até atingir o tom negro,
chapado; e a partir daí o Menino Quadradinho inicia sua viagem
pela “negra floresta” das palavras (MQ p. 18-21).
Ao sair do mundo dos quadrinhos e entrar no mundo das
palavras utiliza outro recurso gráfico ao iniciar com letras grandes,
que a cada página vão diminuindo de tamanho, até chegar ao
tipo comumente encontrado em romances.
A temática aqui é o amadurecimento, enquanto ser e enquanto
leitor. O tom poético é outra constante. O partir do colorido,
visual, com poucas palavras, para o monocromático negro,
composto apenas por palavras, ensaia o processo lúdico do contato
O Pererê foi publicado na revista O Cruzeiro a partir de 1959, e a série durou
cinco anos. Posteriormente voltou no formato de “gibi” pela Editora Abril, em 1976.
Também há referência intertextual em MM p. 80.
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com o livro da fase infantil à adulta. O próprio autor finaliza
dizendo: “Agora, leitor, que você também chegou até aqui, estou
certo de que vai me dizer: ‘Momento, isto não é um livro para
crianças’. E eu responderei: ‘Não. Não é. Este livro é um livro
como a vida. Só é para crianças no começo’.” (MQ p. 30). E o
explicitar do autor com relação à sua ideia de amadurecimento,
crescimento, devendo-se partir do lúdico calcado no visual para
o lúdico centrado no estético. Aqui Ziraldo mescla linguagens
diferentes mas de forma harmônica.
O experimentalismo também se faz presente em imagens
multicoloridas, esfaceladas (série de planos) mas que resultam
em apenas um elemento (MQ p. 4-5, 6-7, 15- 6). Ziraldo toma
o todo e o esfacela, deixando em cada fragmento um detalhe
como foco de tensão, mas o todo se completa e é harmonioso.
Realiza, e exige, um trabalho perceptivo mais acurado.
Outra obra de Ziraldo que apresenta traços de modernidade
e contemporaneidade, numa ideia pioneira, é o livro O Menino
mais bonito do mundo. Apesar das ilustrações não serem
do próprio autor seguem as mesmas características básicas:
valorização de cores, pontos de tensão descentrados e função
central no todo (texto/ilustração).
O texto é em tom poético e seu enredo básico é uma
intertextualidade com a história bíblica de Adão e Eva; desde
sua criação (ou nascimento) até o momento do encontro entre
os dois. O tom poético é encontrado mesmo em trechos que
possuem relação direta com a história bíblica como, por exemplo,
no nascimento do menino quando “Um sopro tocou seu rosto/era a brisa da manhã-/ e ele acordou.”(MMB p. 3), em que o
“sopro divino” é personificado como a “brisa da manhã”.
As ilustrações possuem dois momentos distintos: o primeiro,
infantil e o segundo, adulto.
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O primeiro momento após a escuridão (MMB p. 3) e a claridade
(MMB p. 4-5), com imagens chapadas, é a imagem de um recanto
paradisíaco que se repete em ângulos diferentes (MMB p. 613); outra imagem, ainda nesta fase, é a noite (MMB p. 14-5).
Todas estas imagens são desenhos, feitos por uma menina, que,
mesmo podendo ser considerada como tendo uma apurada técnica
adolescente, permite transparecer traços que identificam os desenhos
como uma criação infantil. Funcionam como a visão de mundo
captada por uma criança, de forma ingênua, pouco detalhista e
com a mesma simplicidade característica das crianças.
O segundo momento serve como reprise do primeiro. Temos
a(s) mesma(s) imagem(s) (MMB p.16-27), porém, aqui, as
ilustrações são reproduções de telas a óleo, que por si mesmas
requerem uma técnica apurada para serem realizadas. Funcionam
neste caso como a visão de mundo captada por um adulto, ou,
em outras palavras, uma pessoa que possui uma maior vivência,
que já consegue captar detalhes. Entretanto, por mais bonita que
se faça a paisagem, algo fica faltando com a chegada do “outono”
(MMB p. 24-5) e as suas “sombras nas sombras”. O ponto
culminante acontece então com o nascimento de um novo dia e
o aparecimento da “visão mais bonita de toda a sua vida” (MMB
p. 29); é quando o “menino deixa de ouvir a frase “Como você
é bonito, menino!” para ouvir uma voz a lhe dizer “como numa
canção:/Como você é bonito, Adão!” (MMB p. 29-31). A última
imagem é a de uma mulher nua, com os cabelos esvoaçantes,
ar angelical, complementando a paisagem; uma ilustração que
remete a uma paráfrase do quadro O Nascimento de Vênus, de
Boticelli (reforçando a ideia do amadurecimento adquirido neste
segundo momento e explicitado pelas ilustrações do livro).
O Planeta Lilás é um livro de Ziraldo que usa recursos de
outros livros já citados acima. Conta a história de um bichinho
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que morava em um planeta lilás e por estar cansado “de ver os
dias/ todos iguais” (PL p. 5) resolveu construir uma espaçonave
para sair conhecendo o universo. Após viajar bastante acaba
descobrindo que não morava bem em um planeta, mas “em
uma violeta/guardada dentro de um livro.” (PL p. 30). O tom
do texto, a exemplo de outros, é poético. As ilustrações são
por vezes chapadas, lembrando as encontradas em Flicts (PL
p. 4,10-1,14-5). Existem comentários manuscritos que auxiliam
a visualização da espaçonave e traçam comentários sobre pontos
específicos da viagem, num recurso parecido com o encontrado
em O Menino Maluquinho (p. 26, 51, 82).
Um recurso interessante é o encontrado em PL p. 22-3. A
imagem do universo composto por uma constelação de letras e
caracteres deixa clara a criatividade que o autor possui, e para um
leitor atento remete ao “universo” que o bichinho está explorando
com sua espaçonave. Aqui também há uma aproximação com o
universo (“negra floresta” - MQ p. 21) explorado pelo Menino
Quadradinho.
A única ilustração graficamente definida enquanto desenho é
a violeta encontrada no final da história (PL p. 31) reforçando a
ideia de valorização da leitura, pois só encontraremos a “violeta”
(metaforicamente falando) quando abrirmos o livro e iniciarmos a
“viagem” por entre as palavras e seu universo ainda desconhecido.
Reforçando apenas que as imagens são letras e cores, mas visam
referenciar o cosmos.
Outro recurso graficamente interessante é a “contagem
regressiva” (PL p. 7) que vai de dez a um, verticalmente na página.
Ao final da contagem, em vez do tradicional “zero, fogo!”, há um
simples “já!” numa aproximação com o coloquial e a simplicidade
do falar infantil. Finalizando, faremos rápidas considerações sobre
outras obras de Ziraldo que têm características que chamam a
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atenção no que se refere a ilustrações: A Bela Borboleta, Além
do Rio, Meu amigo, o Canguru e O Pequeno Planeta
Perdido.
Em Bela Borboleta temos ilustrações de Zélio, irmão de
Ziraldo. O ponto forte do livro é exatamente a ilustração central,
não enquanto recurso gráfico mas sim enquanto ideia. A história
gira em torno da libertação de uma borboleta, a “mais bonita
do mundo” que se encontra “presa dentro de um livro... com
grampos de metal!” (BB p. 10). Continuando a leitura, chegando
às páginas centrais (BB p. 15-8) encontraremos a borboleta que
“abre as asas” (BB p. 14) para em seguida revelar que não está
presa pois ela sempre voa “quando alguém abre o livro e folheia...
ou faz mover estas páginas” (BB p. 24). É uma concepção idêntica
com a encontrada em Planeta Lilás, sendo que este, no conjunto
é melhor realizado.
Em Além do Rio Ziraldo retoma a ideia de Flicts, graficamente,
com suas cores chapadas e utilizando figuras geométricas. O livro
tem como característica a presença constante da ilustração como
elemento mediador do conhecimento entre a criança e o mundo
que a cerca; sendo exigida a dupla leitura, texto e imagem, pois
um apoia-se no outro. É como uma aula de geografia, ao percorrer
o rio Amazonas numa narrativa com recursos cinematográficos,
mostrando a paisagem de um posicionamento externo. A única
ressalva é com relação ao final do livro (AR p. 30), no qual aparece
um marciano dando o final de seu relatório; é um elemento
surpresa que rompe o ritmo quase que poético da narrativa,
banalizando-a (em um programa para a TV Educativa, no qual
são lidas histórias simultaneamente com as ilustrações, esta parte
final foi suprimida).
Meu Amigo, o Canguru é outra prova da polivalência do
Autor. O livro é dividido em duas partes distintas, uma verbal
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e a outra visual. O texto é num tom informal - “sentaí/para
conversar/vamos bater um papinho” (MAC p. 4) - e poético “Do lado de cá, converso/(faço rima, faço verso)./Já nas páginas
da direita/calado vou desenhando/as histórias do Gugu/um amigo
meu, antigo/(que eu amo pra chuchu).” (MAC p. 6). A parte
gráfica é a retomada dos desenhos (cartuns) que a partir da década
de 50 viraram personagens de revistas (no Brasil e em outros
países), cujo personagem central era o Gugu, um canguruzinho,
e suas peripécias. Ziraldo reutiliza um material antigo e cria um
novo livro, colorido, agradável, poético.
Porém é em O pequeno Planeta Perdido que Ziraldo, além
de reafirmar a capacidade de atuar em diversas áreas, demonstra
estar em dia com recursos contemporâneos, utilizando-os de
forma racional. O trabalho gráfico do livro é um primor de
técnica e acabamento. Reúne um pequeno grupo de trabalho
para desenvolver ilustrações que aliam desenho e imagens
computadorizadas (PPP p. 3), fotografia e desenho (PPP p. 45), fotografia, desenho e imagem computadorizada (PPP p. 123); sendo que em todas as ilustrações há parcerias entre estes
recursos gráficos (exceções a PPP p. 10 e 27).
Pode-se, com todos os exemplos acima, afirmar que Ziraldo
supre a necessidade de apresentar à criança as mais diversas
formas de ilustração. Em outras palavras, pode-se afirmar que o
mundo da criança é um mundo de iniciação ao conhecimento e
portanto é necessário dar-lhe a oportunidade de conhecê-lo por
vários pontos de vista. Ziraldo pratica em seus livros o exercício
de dar à criança um leque variado de opções, a nível ilustrativo,
para que esta (co)relacione-as com sua visão de mundo. A criança,
de forma lúdica aprende a relacionar seus objetos de vivência
(em três dimensões) aos objetos apresentados (e representados)
graficamente nos livros (em duas dimensões).

93

LVmodro.indd 93

19.08.10 18:24:47

Nielson Ribeiro Modro

Também pode-se afirmar que numa análise de vários
aspectos visuais a serem observados num livro, Ziraldo mantém
o mesmo nível de qualidade: o formato do livro (atualmente
com vários títulos em edição de bolso); o número de páginas,
nunca se tornando cansativo pela quantidade; a distribuição das
ilustrações e do texto harmonicamente; os tipos utilizados no
texto, de bom tamanho, facilitando a leitura; as técnicas, gráfica
e de impressão, com recursos pioneiros e modernos aliados à
qualidade; originalidade; e capas atrativas que chamam a atenção
do leitor sem antecipar o conteúdo do livro.
Ziraldo é, por todos os aspectos acima indicados, um
dos nomes mais importantes na literatura infanto-juvenil da
atualidade. Sabe unir textos agradáveis e interessantes a imagens
igualmente prazerosas. Pela qualidade de sua vasta produção
aguça a imaginação e perspicácia dos seus leitores, com obras
que partem do pressuposto de que o leitor (criança) é um ser
pensante e merece ser respeitado, e tratado como tal; conseguindo
sempre manter a empatia com o público-alvo (e mesmo com o
público de idades superiores). Ziraldo Alves Pinto é, em última
análise, o Menino Maluquinho que, sem pieguice, recusou-se a
crescer e continua a realizar suas peripécias de “um cara legal,
mesmo!” (MM p. 105), que no fundo, apesar de seus mais de
sessenta anos, ainda é (e não “era”- MM p. 107) “um menino
feliz” (MM p. 107) e que, ainda hoje continua dividindo sua
felicidade com milhões de pessoas pelo mundo.
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6

Caco de Oliveira: Um
Poeta Marginal
RESUMO: Caco de Oliveira, poeta radicado em Joinville
com a publicação de sua “poesia carimbada”, produção
artesanal das edições “Feito por Mim”, é um exemplo
atual da poesia gerada nos anos 70 e conhecida por
Poesia Marginal. A denominação devia-se ao fato de ser
produzida por poetas que não tinham acesso à produção
livresca e de forma artesanal lançavam seus poemas,
que tinham como base o viver a vida, viver a poesia,
curtir o momento. De forma idêntica, pelo processo
artesanal, pela busca de novos meios de divulgação de
seus textos, e pela construção particular de uma poesia
despreocupada, Caco pode ser considerado um legítimo
poeta marginal.

Quando se fala em poesia normalmente o conceito utilizado é
o tradicional, com padrões métricos e rímicos, formais e estéticos
definidos. Porém há a possibilidade de uma poesia mais livre
e baseada principalmente no aspecto semântico, isto é, no seu
conteúdo. Há a experimentação e valorização desta poesia a partir
do movimento modernista brasileiro, mais especificamente com
os manifestos e a poesia de Oswald de Andrade. Uma poesia


Texto ainda inédito.

97

LVmodro.indd 97

19.08.10 18:24:48

Nielson Ribeiro Modro

voltada para o cotidiano, com seu linguajar e despreocupada
com a forma em detrimento da significação. É dessa herança
que se pode estabelecer, guardada a devida proporção, o que
foi o movimento marginal da poesia na década de 70 no Brasil,
posterior ao movimento das vanguardas literárias das décadas
anteriores.
Ao contrário dos movimentos de vanguarda, surgidos nas
décadas de 50 e 60, que tinham em comum um projeto poético
mais ou menos definido, a Marginália se traduz num movimento
sem grupo ou programa poético definidos. Não há uma
homogeneidade prática ou retórica, e nem mesmo há um trabalho
de ordem coletiva ou grupal com um direcionamento contra ou
a favor de conceitos estéticos. Existe apenas uma tendência de
traços comuns encontrados nos poetas da época: desorganização,
desorientação, desinformação, despreocupação, descompromisso,
em outras palavras, quase que total displicência. Enfim, trata-se
de uma tendência seguida pelos poetas deste período histórico,
porém de forma espontânea e sem qualquer tipo de organização
ou agrupamento por parte dos mesmos.
Entra-se dessa forma na era das pós-vanguardas, período
em que os movimentos literários não possuem mais um ideal
de ortodoxia com relação aos princípios poéticos que pregam.
Não há a reunião de grupos com ideais estéticos delimitados e
o máximo de organização é a encontrada na possibilidade de
agrupar os diversos poetas que possuam uma produção idêntica,
como Francisco Alvin, Cacaso, Paulo Leminski, Alice Ruiz, Duda
Machado, Glauco Mattoso, Waly Salomão, Torquato Neto, Caio
Trindade, Glória Perez, Chacal, Lúcia Villaça, Sérgio Gama,
Capinam, Charles, Tavinho Paes, Arnaldo Antunes, entre outros.
Este é o caso da poesia gerada na década de 70 e início dos anos
80: uma legião de poetas que tentam a todo custo levar sua poesia
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às pessoas. Como ponto de contato há o emprego de um léxico
essencialmente formado por gírias e pelo chulo, o uso de uma
sintaxe atípica às regras gramaticais e próxima da oralidade, e, via
de regra, o desconhecimento de estéticas literárias do passado.
Uma das grandes diferenças em relação às vanguardas literárias
é exatamente o fato de que estas se baseavam em um sólido
embasamento teórico para então contrapor suas idéias, sendo
portanto um movimento, até certo ponto, de elites intelectuais,
ao passo que a Poesia Marginal não possui, necessariamente,
a necessidade de conhecimento de estética alguma, nem é
caracterizada como movimento direcionado contra algo.
Não se trata de um movimento específico, idealizado por um
grupo e com objetivos definidos. Entretanto há uma eclosão literáriosocial de pessoas com idéias novas que atinge todo o país. Em virtude
da dificuldade para publicarem livros, saem do circuito editorial
tradicional e todos os meios possíveis de publicação são utilizados:
mimeográfos, cartões-postais, pôsteres, cartazes, muros e paredes.
Trata-se de uma poesia jovem, feita por jovens para jovens, com
um ar de descompromisso, deboche e descontração. É, no Brasil, a
evidenciação do chamado desbunde – reação coletiva de escapismo à
repressão da época, já que se vivia ainda em plena ditadura militar.
Ao lado de projetos faraônicos e megalomaníacos do governo restava
pouco espaço às manifestações artísticas e culturais, que, mesmo
desorganizadamente, buscavam espaços próprios. Enfim, tratase de um movimento em sintonia temporal com o movimento
contracultural (questionamento de valores cristalizados como
trabalho, política, religião, casamento, sexo, alimentação e outros)
em nível internacional, que propunha meios alternativos de vida.
Mais especificamente as gerações beat e hippie.
Essa poesia não dialoga, e nem pretende, com as elites
culturais, responsáveis pelos meios de legitimação cultural, e
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portanto a denominação de marginal. Seu meio de difusão são
as ruas, os bares, os shows, enfim o corpo a corpo com os seus
consumidores. Fugindo portanto dos meios acadêmicos, críticos e
de comunicação de massa. Trata-se de uma manifestação poética
que foge da tentativa de criar qualquer experimentalismo formal
ou estético. Parte sim para o coloquial, para o uso de uma
linguagem voltada para um público imenso e não necessariamente
intelectualizado culturalmente. Trata-se de uma poesia dinâmica,
ágil, direta, simples, despretenciosa e de fácil comunicabilidade e
aceitabilidade, na qual o uso do chulo por vezes objetiva apenas
o aproximar-se ainda mais da linguagem cotidiana. É ainda uma
poesia espontânea, intuitiva, vinculada à vida, e com a utilização
de recursos lúdicos que concedem ainda mais prazer ao leitor.
Diante disso pode-se concluir que a nomenclatura utilizada
para denominar a poesia dos anos 70 no Brasil, Poesia Marginal,
é em decorrência de pelo menos três razões que podem ser
relacionadas:
– Os poetas não tinham acesso fácil para publicar seus trabalhos,
e devido a isto uma saída alternativa era a publicação
independente e artesanal, utilizando por exemplo mimeográfos.
Sua divulgação era realizada pelos próprios poetas, num
verdadeiro corpo a corpo com os possíveis leitores;
– Os poetas estavam inseridos num momento contracultural
de âmbito mundial. O underground norte-americano e a beat
generation são bons exemplos de similaridade. O repúdio ao
sistema, usos, costumes, comportamentos e instituições eram,
em geral, prática comum adotada pelos poetas marginais. Os
poetas não se inscreviam no sistema tradicional e não faziam
questão disso;
– A produção dos poetas era realizada num período de censura,
com a consequente possibilidade de sofrerem sanções por parte
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da ditadura imposta no período. Entretanto o desbunde, em
muitos casos era adotado pelo próprio desbunde, mero exercício
lúdico da criatividade; mas em outros poderia ser encontrado
o desbunde como caso de resistência, contestação política à
ditadura.
Tendo como parâmetro este contexto cultural e literário
propõe-se uma breve incursão na obra do poeta Caco de Oliveira,
já que este apresenta traços desta manifestação.
Caco é um carioca que adotou Joinville como sua cidade
desde 1979. É dele uma série de publicações que são intituladas
como “poesia carimbada”, livros artesanais de tiragem limitada
caprichosamente manufaturados em papel meio ofício e com
impressão a partir de carimbos. As edições “Feitas por Mim”
são vendidas ainda hoje como na década de 70, pelos então
poetas marginais, no corpo a corpo com o possível leitor. Nela
encontramos uma fina poesia influenciada pela poesia oriental,
os haicais, e pelo tom descompromissado e coloquial.
Em uma de suas edições de poesia carimbada, de setembro
de 2001, podemos achar o seguinte poema:
A quietude da palavra
É o silêncio
Não lapidado da pedra.
Trata-se de um poema breve que resgata o haicai, mostrando
um breve momento como se fosse um instantâneo fotografado.
Aqui se tem uma temática metalinguística que remete à palavra
bruta, ainda quieta, pronta a ser explorada pelo poeta. Há ecos
intertextuais com outros poetas que sintetizam o fazer poético
a um ato que implica em trabalho, como João Cabral por
exemplo. Porém a síntese nos versos remete ao fazer poético
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descompromissado, ainda que isto requeira o trabalho do ourives
da palavra para que a mesma assuma suas sonoridades e rompa
o silêncio no qual se encontra. Da pedra bruta ao diamante e
da palavra inerte o poema.
Da mesma publicação pode-se destacar ainda:
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Quando os ciganos
Partem fica um
silêncio baldio.
Tem-se aqui um breve jogo lúdico com as palavras. A figura do
cigano é bastante conhecida, e sabe-se que o mesmo vai de lugar
em lugar assentando acampamentos provisórios para então buscar
uma nova moradia provisória. Geralmente os acampamentos são
montados em terrenos baldios. Também é comum a presença de
grandes grupos de ciganos. Fica óbvia a intenção do autor em
destacar o momento da saída da caravana e a volta do terreno
até então ocupado à sua característica original, que era a de estar
vazio. Sai o barulho dos ciganos que partem e fica o silêncio de
um terreno vazio, fica um “silêncio baldio”.
A vasta obra de Caco, em aproximadamente 20 anos de
produção independente, foi selecionada e reunida numa obra,
Acaso Sublime, publicada em 2002. Trata-se de uma das
obras vencedoras do Périplo Literário, concurso realizado em
Joinville pela Prefeitura Municipal, que buscou valorizar e
publicar produções locais. Há poemas de qualidade literária
refinada, quase sempre com o mesmo tom de descompromisso
e ludismo com as palavras. Uma poesia simples, sobrecarregada
de percepções sutis da vida que passa frente aos olhos, muitas
vezes de forma despercebida. A busca pelo poético no dia-a-dia,
como em (OLIVEIRA, 2002, p. 20):
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Varrendo a varanda
Ouço o canto das cigarras
E desligo o rádio.
Um convite claro a observar a realidade, simples, que se
faz presente, é maravilhosa e por vezes fica relegada a segundo
plano ou a plano algum.
Fenomenal também é o jogo de palavras proposto em um
haicai curtíssimo (idem, p. 23):
Ovo
Algema
Clara prisão.
Os campos semânticos de “ovo” e “algema” fundem-se no
verso final ao ter-se o vocábulo “clara” com possibilidade ambígua
de leitura: a clara do ovo do verso inicial, ou uma relação clara,
explícita, com a prisão sugerida pela algema no segundo verso. O
vocábulo “algema” pode ser lido ainda, foneticamente como “al
gema”, como se fosse por exemplo um prato “al dente”. Pode-se
também, ler o ovo como sendo uma prisão, já que não há saída
para a clara (e gema) que se encontra em seu interior, envolta pela
casca como se fosse uma algema. A coloquialidade é aqui uma dos
traços e marcas que auxiliam a possibilidades de leitura distintas, já
que clara pode remeter ao significado informal de lógico, óbvio.
A mesma ideia de ludicidade com a ambiguidade lexical pode
ser encontrada no seguinte poema (idem, p. 40):
Câmara escura.
Poço aberto:
Retrato da lua
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O primeiro verso remete tanto à ideia de “câmara escura”,
peça fundamental de uma câmera fotográfica quanto ao longo vão
que se tem entre a boca e o fundo de um poço. O retrato da lua
tanto poder ser feito fotograficamente, convencionalmente, quanto
ao ser visualizado na água contida no fundo do poço. Trata-se de
uma imagem poeticamente belíssima que remete à tranquilidade de
uma noite enluarada, brilhante, com seu espectro refletido, como
se fosse uma foto no fundo de um poço.
Enfim, para finalizar, pode-se citar que também é nesta obra
que encontramos um poema (idem, p.45) que sintetiza a ideia básica
do fazer poético encontrado na geração marginal, o lúdico em vez
do acadêmico, o simples em vez do prolixo, o mesmo espírito
de observação da realidade a todo o momento como também
encontrado em muitos poemas do paranaense Paulo Leminski:
Fim de papo
A ideia no guardanapo
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7

Matur(a)idade na
Univille – Cinema e
Literatura
RESUMO: o presente artigo relata a experiência da
participação o projeto de extensão Matur(a)idade na
UNIVILLE, com a disciplina de literatura e cinema.
durante o ano de 2006 . O projeto é voltado à criação
de uma turma de alunos em que todos possuem mais de
55 anos, ofertando disciplinas específicas e de interesse a
este público, no sistema modular, e objetiva trazer para
a universidade um público diferente do normalmente
encontrado, atendendo ainda um público que é cada vez
maior mas pouco valorizado: a terceira idade.

Não é de hoje que se percebe nitidamente o quanto as
transformações tecnológicas têm modificado o dia-a-dia das
pessoas já que em qualquer tarefa, simples ou sofisticada, e
mesmo nas rotineiras, a presença dessa evolução atual é cada
vez mais comum. Apesar disto um dos poucos espaços que ainda
tem a mesma dimensão e concepção praticamente idênticas


Texto ainda inédito.

O projeto, assim como a participação do Cineducação, teve ainda novas turmas
nos anos seguintes, com resultados idênticos.
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há séculos é a escola: um professor na frente de dezenas de
alunos, alinhadamente sentados e ouvindo os conteúdos a serem
trabalhados. Ainda assim, é nítido que a escola vem buscando
uma modernização e atualização de suas metodologias de ensino,
mas isto não implica em dizer que a figura do professor será
transformada em algo obsoleto. Na realidade, a busca é pela
inovação, pela inclusão de aparatos tecnológicos que possam
auxiliar o professor no seu trabalho de ensinar, tornando o
processo de aprendizagem por parte do aluno em algo mais
próximo de sua realidade e consequentemente mais agradável.
Uma destas tentativas é o uso de novas tecnologias, buscando um
trabalho com diferentes recursos didáticos que podem auxiliar no
processo de ensino-aprendizagem se forem corretamente utilizados.
Aulas diversificadas podem ter como resultado estudantes mais
participativos e um olhar diferente sobre os recursos e ferramentas
com as quais entram em contato diariamente, fora da escola. Uma
destas possibilidades é a linguagem visual veiculada pelos filmes, que
podem auxiliar o trabalho com diferentes conteúdos, pois muitos
deles retratam, focalizam, diversos elementos que se relacionam
com os variados campos de saber da sociedade e isto pode, e deve,
ser devidamente explorado. Tajra afirma que a sua utilização “está
diretamente relacionada à capacidade de percepção do professor
em relacionar a tecnologia com sua proposta educacional”. Assim,
sem dúvida a linguagem do cinema pode ser uma importante
ferramenta de auxílio didático ao professor, desde que ele saiba
como utilizá-la.
Diante desta perspectiva, e de constatações até certo
ponto bastante óbvias, é que foi criado o projeto de extensão
TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na educação, professores na atualidade.
São Paulo: Érica, 1988. pg. 48.
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Cineducação, cujo objetivo básico é fomentar o uso de filmes
como recurso didático. A ideia surgiu em 2002 a partir de uma
disciplina eletiva no curso de Letras da UNIVILLE: Literatura e
Cinema. Tratava-se de uma disciplina optativa, cujo trabalho foi
principalmente voltado para a análise de aspectos de produção
cinematográfica, crítica e a ligação entre cinema e literatura.
Foi a partir da disciplina que foi gerado, em 2003, juntamente
com o então acadêmico Luís R. de Vargas Valério, um projeto
que buscava servir de subsídio para professores que quisessem
utilizar filmes com finalidade didática em sala de aula. O site,
desenvolvido pelo então também acadêmico de design Roy R.
W. Schulemburg (http://www.modro.com.br/cinema) teve em
sua primeira versão a análise de cerca de cinquenta filmes
disponibilizados e conta atualmente com aproximadamente
duzentos filmes sugeridos. Além disso, o projeto desenvolve
ainda outras atividades como palestras, cursos de capacitação,
participação em eventos acadêmicos e publicações como os cinco
livros já lançados: Cineducação: Usando o Cinema na Sala
de Aula (2005); Cineducação 2: Usando o Cinema na Sala
de Aula (2006); Cineducação em Quadrinhos (2006); Nas
Entrelinhas do Cinema (2008); e O Mundo Jurídico no
Cinema (2009).
Foi a partir destas atividades desenvolvidas na forma de
disciplina eletiva (Literatura e Cinema) e de projeto de extensão
(Cineducação), e dos resultados positivos alcançados, que surgiu
em 2005 o convite para trabalhar numa idéia que estava em
fase de gestação no curso de Design da Universidade da Região
de Joinville, o Matur(a)idade na UNIVILLE, desenvolvendo um
módulo que envolvesse Literatura e Cinema. Tratava-se de um
projeto inovador, que reuniria várias disciplinas e professores que
trabalhariam com pessoas acima de 55 anos de idade, integrando-
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as à vida universitária. No caso do módulo proposto seriam 14
horas/aula, desenvolvidas durante o ano de 2006, tendo como
enfoque principal alguns debates sobre vivências/experiências,
gerados a partir do cinema e da literatura, algo não muito distante
do que já havia sido desenvolvido até então no curso de Letras,
porém com um público mais que especial.
A área de extensão da universidade tem como foco ser um
canal de comunicação entre a instituição e a comunidade,
buscando socializar o conhecimento desenvolvido através das
pesquisas, tanto da produção própria quanto da sistematização do
conhecimento universal, tornando-o acessível à sociedade. Assim,
tem a função de ultrapassar o espaço unicamente acadêmico
proporcionando um retorno à comunidade, ao socializar o
conhecimento e permitir uma interação com a mesma.
Assim, diante desta perspectiva é que foi criada uma turma
de jovens da terceira idade que passariam a fazer parte da vida
acadêmica. Deste modo, as minhas crianças formavam uma turma
bastante heterogênea, com histórias de vida bastante diferenciadas,
mas todas tendo em comum a mesma alegria e disposição
contagiante, e a avidez por aproveitar cada segundo das aulas.
A primeira impressão, já no contato inicial com a turma, foi de
que seria um trabalho mais que especial e também inesquecível,
o que só veio a se confirmar durante as aulas seguintes.
A primeira aula, no começo de agosto foi praticamente um
bate-papo delicioso para que houvesse a oportunidade de um
contato inicial que seria fundamental para o direcionamento das
aulas e discussões posteriores bem como para a definição dos
filmes que seriam escolhidos para os encontros seguintes. Para
essa conversa inicial foi apresentado o projeto Cineducação e todas
as suas realizações, até então, de três anos de desenvolvimento.
No segundo momento, foi passada uma série de vídeos produzidos
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pelos alunos de Letras nos anos anteriores na disciplina de
Literatura e Cinema. Os vídeos são adaptações de textos literários
de autores como Machado de Assis, Luís Fernando Veríssimo,
entre outros. Também foi apresentado um vídeo produzido
durante um curso de direção de arte, por uma equipe da qual
o professor fez parte. O resultado foi bastante positivo e o que
mais chamou a atenção foi o quanto a turma estava ávida por
novidades. Não há como descrever a possibilidade de trabalhar
com uma turma que tem, no total, praticamente dois milênios de
experiência de vida e ainda assim olham e respeitam o professor
como se fossem crianças começando a vida e a conhecer o mundo.
Em cerca de duas décadas de trabalho como professor não há
recordação de uma turma que proporcionasse tamanho prazer no
ato de trocar informações e ainda sair aplaudido ao final como se
tivesse realizado um espetáculo. Assim, pôde-se concluir com a
aula inicial que a mesma serviu como uma espécie de termômetro
para conhecer os alunos, suas expectativas e auxiliar a definir
quais as melhores escolhas para as aulas subsequentes, bem como
serviu ainda para deixar claro que a experiência seria certamente
indelével e extremamente prazerosa.
Na semana seguinte, para a segunda aula, foi definido como
o filme a ser apresentado O Fabuloso Destino de Amélie
Poulain. Trata-se de um filme francês, cuja protagonista Amélie
(Audrey Tautou) é uma jovem garçonete de um pequeno café,
vinda do subúrbio mas que mora em um bairro de Paris,
que vive envolta em seu mundinho particular. Mora em um
pequeno apartamento alugado, vive em suas próprias fantasias
e coloca como meta de vida buscar ajudar a todos em sua volta
após devolver para o seu dono original, Dominique (Maurice
Bénichou), um objeto encontrado em seu apartamento (uma lata
cheia de objetos infantis), e perceber a felicidade demonstrada
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pelo homem ao rever seus brinquedos há muito esquecidos. É
nessa missão que se propõe a realizar que acaba por ser conduzida
para um novo mundo, diferente, excitante e cheio de aventuras e
esperança. Neste filme Jean-Pierre Jeunet (responsável também,
entre outros, pelo belíssimo e surreal Delicatessen) trabalha
com uma temática atemporal, focando nos pequenos detalhes,
ingenuamente emocionantes, que remetem aos desencontros
diários que a vida proporciona. Amélie é apenas mais uma das
inúmeras “anônimas” que vivem o dia-a-dia cotidiano que passa
a acreditar que mudando o ambiente das pessoas que a cercam
mudará, ainda que pouco, de forma significativa a vida de cada
um, inclusive a sua. É, de certa maneira, uma ajuda aos outros mas
buscando ajudar a ela mesma. A história, que se desenvolve como
uma crônica, tem um leve tom descompromissado da comédia
e é pintado com cores próximas a uma história em quadrinhos,
sendo que seus tons, carregados no verde e vermelho, foram
explicitamente inspirados nos quadros do pintor Joinvillense
Juarez Machado, que atualmente está radicado em Paris. Enfim,
trata-se de um filme com roteiro inteligente, fotografia belíssima e
uma emocionante lição de existência numa história que é deliciosa
como a vida. Assim, não foi surpresa a reação dos alunos em
relação ao filme, já que as opiniões foram unânimes quanto
a terem gostado do mesmo. A proposta foi buscar relacionar
histórias de vida e a busca pela utilidade na vida, não simplesmente
passando em branco pela mesma. Uma agradável forma de
metaforizar a vida e dialogar sobre o cotidiano, aparentemente
banal mas deliciosamente único e insubstituível.
Considerando que a experiência demonstrou ser bastante
positiva, para o terceiro encontro foi programada uma comédia,
baseada em um conto de João Ubaldo Ribeiro: Deus é
Brasileiro. No filme, Deus (Antônio Fagundes), cansado pela
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quantidade de erros cometidos pela humanidade, decide que
merece tirar umas férias para poder ir descansar em alguma
estrela distante. Mas, para não deixar a humanidade totalmente
desamparada precisa encontrar um substituto para ficar em seu
lugar durante o período em que estiver fora. Sua opção é o Brasil,
um país essencialmente religioso e com maioridade católica mas
que até então não tinha um santo seu reconhecido oficialmente
(o primeiro santo brasileiro é São Galvão, canonizado apenas
em maio de 2007, durante a visita do Papa ao Brasil). Na busca
pelo santo que o substituiria conta com a ajuda de um pescador
espertalhão, Taoca (Wagner Moura), que faz as vezes de guia
e vislumbra no seu encontro com Deus uma oportunidade de
livrar-se de seus problemas pessoais. É essa dupla que roda pelo
Brasil em busca de um substituto ideal e demonstra algumas das
facetas da crença e do povo interiorano brasileiro e provoca uma
reflexão acerca da vida, do sentido das coisas e da própria figura
de Deus. A fotografia é belíssima e mostra paisagens paradisíacas
dos estados onde foram feitas as locações: Alagoas, Pernambuco,
Rio de Janeiro e Tocantins. O tom de comédia é leve, bastante
fluido e ágil e inteligente nos diálogos e situações. Para o trabalho
em sala foi passado o texto “O Santo que não Acreditava em
Deus”, de João Ubaldo, que foi o texto base para a criação do
roteiro do filme. A recepção por parte dos alunos demonstrou
novamente ser acertada a escolha, sendo que as opiniões foram
de satisfação e prazer com o filme.
No quarto encontro foi escolhido mais um filme nacional: O
Homem Nu. Trata-se de uma comédia leve, baseada em conto
homônimo de Fernando Sabino. No filme, Silvio Proença (Cláudio
Marzo) precisa viajar para São Paulo porém, no aeroporto, acaba
por encontrar com um grupo de amigos de música (chorinho) e
copo. Em virtude de uma tempestade seu vôo é cancelado e ele
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acaba por ir parar no apartamento de Marialva (Isabel Fillardis)
onde continua a roda de choro, a bebida e a sedução da bela
mulata. Finda a noitada Proença acaba por ficar no apartamento
de Marialva, acordando no dia seguinte, nu e na cama de Marialva.
Meio zonzo, ainda sonolento, vai buscar o pão na porta do
apartamento, e com o corredor vazio arrisca dois passos para
fora do batente da porta, mas para o cúmulo do azar uma lufada
de vento o deixa trancado para fora do apartamento, num prédio
desconhecido e totalmente nu. Ao ser visto pelos vizinhos foge em
pânico e dá início a uma série de situações hilárias que acabam
por mobilizar toda a cidade. A adaptação do conto foi bastante
fiel à idéia original e trata-se de um filme que acaba agradando
por ser em tom bastante descompromissado, como o próprio
tema. Os alunos não apenas gostaram como acabaram por se
divertir muito, principalmente com as histórias posteriores, já
que a proposta foi que fossem reveladas histórias tão surreais
como as que tinham acabado de assistir. As lembranças que se
fizeram presentes, e as experiências pessoais, algumas escondidas
apenas na memória, sem “nunca terem sido contadas”, foram o
combustível para uma deliciosa sessão de histórias tão ou mais
divertida que o filme.
Na primeira semana de setembro ocorreu o quinto e último
encontro. Para finalizar as aulas foi escolhido o filme O Closet,
uma comédia francesa cujo enredo básico é a história de François
Pignon (Daniel Auteuil), um homem divorciado há dois anos
mas que ainda é apaixonado pela ex-mulher, que o considera
um chato. Seu filho, assim como a ex-mulher, não o suporta,
e ambos se mantém afastados por vontade própria. Seus amigos
de trabalho também o desprezam e para completar o desastre
descobre que está na iminência de ser demitido. Belone (Michael
Aumont) é um ex-psicólogo, e seu novo vizinho, que o ajuda a
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desistir da idéia de suicídio e lhe dá a sugestão de se fazer passar
por homossexual, para que seja mantido no emprego. Pignon
aceita e leva o plano adiante, ao serem enviadas para a empresa
fotomontagens em que aparece com outros homens. Trata-se de
uma comédia leve, despretensiosa e sem vulgaridade, cuja linha
central de discussão é o preconceito. O tema é tratado com uma
fina ironia que dá um tom de leveza e humor ao mostrar as
transformações que ocorrem nas relações interpessoais a partir
do momento em que Pignon resolve “sair do armário”, onde aliás
nunca esteve. A interferência no processo comunicacional exerce
uma mudança radical em todas as relações entre as personagens,
tanto as de cunho social como as de cunho profissionais. Pignon
não muda sua atitude, o que muda é o olhar dos outros sobre
si, e isso é o que o leva a deixar de ser introvertido como fora
até então. A relação pai-filho, conflituosa, muda radicalmente a
partir do momento em que o filho descobre que o pai tem uma
mente muito mais aberta do que ele imaginaria. Mesmo sem ser
o foco do filme, a densidade psicológica que gera a transformação
das personagens é latente, como, por exemplo, o caso do machão
preconceituoso Félix Santini (Gérard Depardieu) que aos poucos
muda sua atitude e passa a assumir sentimentos que não admitiria
nunca que tivesse. A política da empresa, que evita demitir
Pignon com medo de represálias por parte de seus consumidores
(trata-se de uma empresa de artefatos de borracha, entre eles
preservativos), relaciona-se com um assunto atualíssimo: o assédio
moral. Há atualmente uma verdadeira avalanche de processos
motivados por atitudes politicamente indesejáveis, que devem
ser analisados (assim como no filme) com um cuidado bastante
grande para que não se cometam injustiças para um ou outro
envolvido. O politicamente correto é o mote da sociedade atual,
ou como diz Belone: os tempos são outros. O mesmo motivo

115

LVmodro.indd 115

19.08.10 18:24:53

Nielson Ribeiro Modro

que o levou a ser demitido antigamente, a homossexualidade, é
hoje o mesmo motivo (ainda que inventado) que leva Pignon a
manter seu emprego. Assim como há a preocupação em se evitar
abusos deve-se cuidar para que não se abram brechas para que
pessoas mal intencionadas se aproveitem dessa situação (caso de
Pignon). Enfim, trata-se de um filme agradável, leve, sobre usar
o politicamente correto para ações não tão corretas. A partir do
filme, que gerou inúmeras risadas e comentários, foi discutido o
quanto que cada um por vezes se anula em função de possíveis
represálias por parte de outras pessoas, o quanto cada um deixa
de viver influenciado pelo que os outros podem pensar, e não
pelo que realmente desejaria.
Também no último encontro os alunos foram presenteados
com o livro Cineducação 2: Usando o Cinema na Sala
de Aula, que estava ainda recém-saído da editora, não apenas
como uma lembrança das aulas mas também como uma forma de
poderem escolher outras boas opções de filmes para se ocuparem
e se divertirem no seu dia a dia. Foi um encontro prazeroso,
pela reação dos alunos em relação ao filme escolhido, mas com
certa dose de melancolia pois estava sendo fechando o ciclo das
aulas propostas.
Ao fim das aulas pode-se afirmar que não há ressalvas quanto
ao projeto. Envolver alunos da terceira idade em atividades
diversas, buscando inseri-los no mundo universitário, dar-lhes
oportunidades de desenvolver suas habilidades, trocar experiências,
ter compromissos, é antes de tudo resgatar a “criança” ávida por
novidades que se fizeram presentes em cada um dos participantes
do projeto. Ao professor coube a grata satisfação de poder
trabalhar com uma turminha especial em todos os sentidos, ou a
“turma dos sonhos” que todo profissional da educação ambiciona,
ou ainda, parodiando uma propaganda conhecida: qualquer coisa
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material que se deseja pode-se buscar adquirir por algum valor
mas essa satisfação no trabalho não tem preço.
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Cineducação: Site de
Apoio Didático, para
Professores para
Utilização de Filmes
em Sala de Aula
RESUMO: O presente artigo traz um relato acerca
do projeto de extensão Cineducação, desenvolvido na
UNIVILLE desde 2003 visando dar suporte teórico para
professores para o uso do cinema em sala de aula com
finalidade didática.

O projeto “Cineducação: Site de Apoio Didático, para
Professores, para Utilização de Filmes em Sala de Aula”
caracteriza-se como um projeto de extensão desenvolvido na
Universidade da Região de Joinville – Univille desde 2003,
vinculado ao departamento de Letras, que tem como objetivo
principal pesquisar filmes que possam ser utilizados em sala
de aula com finalidade didática. As informações pesquisadas e
Texto originalmente publicado em: MODRO, Nielson Ribeiro. Sugestões para
a utilização de filmes em sala de aula: Cineducação - site de apoio didático. In:
CAVASSIN, Regina Back; MORAES, Taiza Mara Rauen. (Org.). Letras - reflexões
e ações docentes. Joinville: Univille, 2008, v. 1, p. 79-89.
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sistematizadas, acerca dos filmes escolhidos, são disponibilizadas
através de um site (http://www.modro.com.br/cinema), no entanto
o projeto busca não se limitar apenas a este meio, contando ainda
com um trabalho de divulgação realizado através de palestras,
cursos e publicações. Atualmente há no site cerca de duzentos
filmes analisados, cinco livros foram publicados, nos quais podem
ser encontradas as análises de mais de uma centena de filmes, e
uma série de capacitações/palestras já foram realizadas buscando
fomentar as idéias a respeito da proposta quanto ao uso de filmes
em sala de aula com finalidade didática.
Não é de hoje que se percebe nitidamente o quanto as
transformações tecnológicas têm modificado o dia-a-dia das
pessoas já que em qualquer tarefa, simples ou sofisticada, e mesmo
nas rotineiras, a presença da evolução tecnológica é cada vez
mais comum.
Um dos poucos espaços que ainda tem a mesma dimensão
e concepção praticamente idênticas há séculos é a escola: um
professor na frente de dezenas de alunos, alinhadamente sentados
e ouvindo os conteúdos a serem trabalhados. Porém, a escola vem
buscando novas metodologias de ensino, mas isto não implica
em dizer que a figura do professor será transformada em algo
obsoleto. A busca é pela inovação, pela inclusão de aparatos
tecnológicos que possam auxiliar o professor no seu trabalho de
ensinar, tornando o processo de aprendizagem por parte do aluno
em algo mais próximo de sua realidade e consequentemente mais
agradável. Afinal, como é possível que um professor, apenas com
quadro, giz e cuspe (ou seja, as aulas tradicionais), faça frente à
televisão, cinema, internet, revistas e toda uma parafernália de
mídia e tecnologia muito mais atrativas?
Sabe-se que hoje pelo menos 50% das escolas municipais
e estaduais já possuem laboratórios de informática (ainda que
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defasados, já que a vida útil de um laboratório é de cerca de 3 a
4 anos) e praticamente 100% destas escolas já disponibilizam de
recursos visuais, tais como televisão e vídeo/DVD para auxiliar o
ensino e a aprendizagem em sala de aula. Nas escolas particulares
a realidade geralmente é outra, além de normalmente existirem
equipamentos adequados, e em maior quantidade, o uso destes
recursos é também muito mais frequente. Entretanto, resta a
ressalva de que o que se vê em uma grande parcela de escolas
com parcos recursos, via de regra, é um professor despreparado
tecnologicamente e que não consegue utilizar adequadamente
os recursos de que se dispõe na atualidade, e consequentemente
o aluno se vê alheio às poucas tentativas que são propostas em
sala de aula.
O trabalho com diferentes recursos didáticos pode auxiliar o
processo ensino-aprendizagem se forem corretamente utilizados.
O resultado pode ser aulas diversificadas, estudantes mais
participativos e um olhar diferente sobre os recursos e ferramentas
com as quais entram em contato diariamente, fora da escola. A
linguagem visual veiculada pelos filmes pode auxiliar o trabalho
com diferentes conteúdos. Percebe-se que muitos deles retratam,
focalizam, diversos elementos que se relacionam com os variados
campos de saber da sociedade e isto pode, e deve, ser devidamente
explorado. Segundo Tajra (1998, p. 48), a sua utilização “está
diretamente relacionada à capacidade de percepção do professor
em relacionar a tecnologia com sua proposta educacional”. È
notório que a força e a facilidade de leitura das imagens, sem
dúvida alguma, pode ajudar a compreender melhor todo o
contexto a que se refere à aula e a que o aluno assistiu na tela.
Ainda que o foco seja o espaço para a linguagem visual inegável
a camada verbal inerente aos filmes, assim no caso da Língua
Portuguesa, por exemplo, o filme poderá ser estímulo para ela
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e não seu substituto, pois exige do leitor uma interpretação da
realidade tomada como referência enquanto discurso ficcional, ou
mesmo da realidade que o cerca. O trabalho com a linguagem
visual dos filmes no Ensino Fundamental e Médio, nas diversas
disciplinas, pode explorar períodos históricos, as marcas
enunciativas deixadas pelos produtores do filme, a interpretação
das imagens, saberes interdisciplinares e valores educacionais e
didáticos. Segundo Metz (1971), a linguagem do cinema é uma
importante ferramenta de auxílio didático ao professor, desde
que ele saiba como utilizá-la.
Nessa perspectiva existe a possibilidade de utilizar quaisquer
filmes comerciais como recursos complementares nas aulas desde
que sejam corretamente contextualizados. Trata-se de um recurso
atrativo, agradável e que, se bem empregado, rende bons resultados
quanto à aprendizagem. O aluno tem maior participação, passa
a ter um novo olhar a respeito dos recursos e ferramentas que
dispõe no seu dia-a-dia. Elementos que são aparentemente banais
e sem propósito podem passar a serem vistos de forma crítica.
No caso específico dos filmes há a possibilidade de relação direta
com a literatura, porém, dependendo do recorte feito, pode-se
aliar ainda a quaisquer outras disciplinas, por vezes possibilitando
um trabalho interdisciplinar, de forma complementar, focalizando
temas que podem englobar os vários campos de saber da sociedade.
O fato de a imagem ser muito mais rapidamente percebida e
recebida permite que o processo de assimilação por parte do
receptor possa ser também mais rápido. Hoje, vive-se numa
sociedade imagética, em que a base das informações é por meio
visual, e deve-se portanto aproveitar o que há de melhor nesse
meio. O filme pode ser um estímulo para uma aprendizagem
mais ampla de determinado assunto, visto que o cinema incorpora
diversas linguagens abrindo inúmeras possibilidades semióticas de
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percepção da realidade circundante. Pode-se trabalhar a linguagem
visual dos filmes explorando as possibilidades de interpretação
de suas imagens, diálogos, reconstrução de períodos históricos,
as marcas enunciativas, as relações pessoais e sociais, os possíveis
valores morais, éticos, educacionais e didáticos. Caso o professor
saiba como utilizar essa linguagem, essencialmente visual mas que
engloba ainda a verbal, torna-se uma ferramenta poderosíssima
em suas mãos, enquanto auxílio didático.
Assim há uma verdade que não pode ser negada: a cada dia se
usa mais o cinema na sala de aula. A questão não é quanto a ser
utilizado ou não este recurso, mas sim se a sua utilização é feita de
forma eficiente ou não. Por experiência pode ser afirmado que há
algumas formas equivocadas quanto à sua utilização. As principais
são geralmente por desconhecimento ou falta de um maior rigor
quanto ao critério adotado. Deve-se, porém, considerar que o
uso do filme deve ser de forma racionalizada evitando os erros
comuns de usar filmes sem critérios.
Via de regra, há o vídeo tapa-buraco, utilizado em qualquer
escola na eventual falta de um professor. Não foram poucas as
vezes em que foi vivenciada esta situação. Muito comum quando
ocorre a falta do professor da disciplina solicitar-se a um outro
qualquer, que esteja sem aula, que vá tomar conta da turma
passando um vídeo para ocupar o tempo. Agrava-se o fato se for
considerado que também como regra há uma parca videoteca,
que já foi exaustivamente utilizada em outras inúmeras situações
idênticas, ou seja, o filme, invariavelmente foi visto (mais de uma
vez, diga-se de passagem) pelos alunos que, mais que certo, não
querem revê-lo apenas para poder preencher o tempo.
Há também a situação em que se passa o filme sem que haja
objetivo algum que não o da diversão. Também são incontáveis
as vezes em que foram pedidas sugestões de filmes para serem
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utilizados em alguma semana disso ou daquilo, evento esse ou
aquele, e cujo propósito é apenas o de “passar um filme legal
para os alunos se divertirem”. Cai-se no vazio e perde-se uma
excelente oportunidade de utilizar um tempo, sempre valioso,
com um filme divertido, que preencha o tempo, sirva como
distração, entre na programação do evento mas que também
venha a ser posteriormente discutido, tendo alguma finalidade
didaticamente interessante.
Outra situação é a do professor que quer ser o inovador,
o verdadeiro show, e descobre que os filmes são um recurso
atrativo e geralmente muito bem aceito pelos alunos. O gosto
da novidade, da inovação em relação às aulas cuspe-e-giz, faz
com que esse professor utilize o recurso em excesso. Da mesma
forma que age uma criança que ganha um brinquedo novo e não
quer largá-lo nem para comer ou dormir, é esse professor que
passa a utilizar os filmes (ou qualquer outro recurso) a todo o
momento. Assim como tudo na vida, o excesso também não é
bom. A novidade perde o sabor muito rápido caso seja utilizada
em excesso, e principalmente se for sem critérios.
Muito próximo disso é o professor que utiliza o vídeo como
substituto de suas aulas. Em vez de dar a aula, coloca o vídeo
e espera que o mesmo dê conta do conteúdo sozinho. Acredita
que o vídeo fale por si mesmo e que não é necessário mais nada.
Sua função passa a ser um mero passador de vídeos. Aqui tem o
conteúdo necessário e basta, acredita ele.
Também há aquelas situações comuns em final de bimestre,
por exemplo. Acabaram-se os conteúdos, ainda há uma carga
horária a ser cumprida, e fica a pergunta do professor: o que fazer?
A saída (que como dito acima é interessante, inovadora, agradável
e que serve para ocupar este espaço) geralmente é programar um
filme. Usa-se o popular “encher-linguiça”. Passa-se o filme e não
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se tem qualquer objetivo que não seja o de ocupar as aulas finais
com alguma coisa interessante e que mantenha os alunos calmos
o suficiente para que a sala continue intacta.
Por fim há aqueles professores que não utilizam o vídeo como
um recurso auxiliar por encontrar defeitos em todo e qualquer
vídeo. Um é falho enquanto conteúdo, outro enquanto aspecto
visual, outro enquanto técnica, outro enquanto aprofundamento
de temas, enfim, há uma ressalva, ou mais, em relação a qualquer
vídeo que se deseje utilizar. É o professor que espera o dia em
que tenha o vídeo perfeito, irreparável. Geralmente trata-se de um
subterfúgio para esconder a própria inépcia ou falta de vontade
de utilizar os vídeos como complementação.
Seja qual for o perfil do professor, deve-se considerar que o
vídeo pode, e deve, ser utilizado, porém com planejamento e
de forma racional, com critérios e nunca como um substituto
das aulas, do professor ou do conteúdo. Trata-se de um recurso
auxiliar, complementar, e deve ser trabalhado como tal.
Também é necessário considerar alguns cuidados que devem
existir quando se trata de escolher um filme. Lógico que qualquer
filme pode ser utilizado com a finalidade de uma posterior
discussão, porém há filmes mais adequados e mais indicados
para públicos específicos.
Um dos maiores problemas na escolha de um filme é
diretamente relacionado à censura. Por vezes alguma cena que
contenha nudez (ainda que muito sutil), violência (mesmo que
menor que o que se vê nos jornais diários), palavras de baixo
calão (até aquelas que sejam conhecidas e utilizadas por todos
que estejam vendo ao filme) e coisas do gênero podem gerar
transtornos significativos caso não haja um trabalho adequado de
preparo em relação ao filme. Acredite, uma cena dessas, ainda que
contenha apenas um minuto, pode ser a que mais será lembrada
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em um filme de 150 minutos. Assim, é necessário, sempre, assistir
anteriormente ao filme, selecionar o que será trabalhado, e,
previamente alertar e preparar o público para o que será assistido.
Portanto a regra é: adequar filmes a espectadores que tenham
o discernimento e a maturidade adequados aos mesmos. Desta
forma serão evitados maiores inconvenientes posteriores.
Outro cuidado que deve existir é com relação à veracidade
das obras. Todos os filmes são apenas uma representação do
real, trata-se da realidade transposta para a imagem pelo ponto
de vista de algumas pessoas que o realizam, e mesmo os filmes
que se propõem a realizar um resgate histórico fiel, caso dos
documentários, possuem sempre uma visão segmentada. Assim,
os filmes são uma base representativa para poder ser analisada a
realidade, e nunca devem ser vistos como representantes fiéis de
fatos e acontecimentos, por mais verossímeis que sejam.
Uma pergunta que sempre é feita, constantemente, diz respeito
quanto ao uso dos filmes utilizando-os em sua forma integral
ou selecionando alguns trechos e passando apenas o que foi
previamente selecionado. Trata-se de uma questão complexa
por vários motivos, entre eles qual seu objetivo final e qual sua
disponibilidade de tempo. Particularmente fica a defesa quanto
a passar a versão integral do filme, já que se forem utilizados
apenas trechos, por mais significativos que sejam, acaba-se por
perder muito enquanto contexto.
A questão de tempo é também fator preponderante. Um curtametragem pode ser utilizado/visto a qualquer momento e sem
maiores transtornos, enquanto que um filme de longa metragem,
por vezes, fica inviabilizado por não se ter tempo disponível para
o mesmo. Planejar adequadamente o que será trabalhado, e qual
o tempo disponível é essencial para uma atividade produtiva.
Se necessário, estabelecer parcerias com outros professores, ou
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solicitar que o filme seja assistido em outra oportunidade, dando
uns dias para que isso seja providenciado, também pode ser uma
solução.
Independente de como será assistido o filme, deve-se sempre
considerar que há a necessidade, sempre, de adequá-lo à proposta
desejada. Também se deve expor quais os objetivos desejados
e como se espera alcançá-los. Sempre considerando a cultura
cinematográfica dos alunos/espectadores, que é um fator que
também deve ser considerado, já que filmes mais complexos
exigem percepções estéticas mais elaboradas para abordar as
relações construídas. Assim como livros mais complexos exigem
um leitor preparado, filmes mais complexos exigem um leitor
da linguagem cinematográfica também devidamente preparado.
Aliás, no caso de adaptações literárias para o cinema deve-se
lembrar sempre que filmes servem como elemento complementar,
com outra linguagem, e algumas possíveis limitações, mas nunca
como substituto.
Ter uma videoteca razoavelmente rica também é essencial para
não correr o risco de acabar repetindo filmes desnecessariamente,
assim como se deve ter um ambiente confortável e agradável para
que sejam passados os filmes escolhidos.
Deve-se portanto cuidar na escolha dos filmes, principalmente
em relação a temas polêmicos que possam gerar controvérsias
graves, como valores culturais, morais e religiosos. Discuti-los
não implica em defender um ou outro ponto de vista específico,
mas sim expor diferentes formas de pensamento, escutar outras
formas de pensar e respeitar a todas, sem gerar conflitos.
Os objetivos ao trabalhar com os filmes devem ser bem claros,
e sempre voltados para a apresentação ou complementação de
conteúdos. Se possível utilizar os temas de forma interdisciplinar,
interligando com outras disciplinas e buscando a horizontalização
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na discussão dos assuntos abordados. Para isso pode-se utilizar o
conteúdo (enredo/narrativa), a linguagem (verbal/visual/sonora),
os aspectos técnicos, os temas e desdobramentos temáticos
possíveis.
A partir destas constatações até certo ponto bastante óbvias
foi que surgiu a idéia, já bastante antiga, de utilizar filmes como
recurso didático. Durante quase duas décadas de experiência
profissional não foram poucas as mudanças que ocorreram
em termos tecnológicos, e a possibilidade de utilizar recursos
multimídia em sala de aula foi sem dúvida a principal delas.
Hoje, o uso do computador, da internet, do vídeo/DVD, e de
suas possibilidades é uma realidade bastante próxima e viável em
boa parte das escolas, mesmo assim, por vezes, ainda há uma
dificuldade bastante grande por parte dos professores no uso dos
recursos de que dispõem.
Assim, em 2002 surgiu a idéia de ofertar uma disciplina
eletiva no curso de Letras da UNIVILLE: Literatura e Cinema.
A princípio tratava-se de uma disciplina optativa, ofertada aos
alunos e caso fosse fechada alguma turma seria então viabilizada.
Em 2003 formou-se uma turma e o trabalho foi principalmente
voltado para a análise de aspectos de produção cinematográfica,
crítica e a ligação entre cinema e literatura, como por exemplo
as adaptações literárias. Um dos trabalhos desenvolvidos na parte
final do curso era a busca por filmes que pudessem ser utilizados
em sala de aula com finalidade didática, fosse para introduzir,
explicitar ou complementar algum assunto que porventura viesse
a ser trabalhado com os alunos.
Em 2003, surgiu a idéia de realizar um projeto de um site
na internet que disponibilizasse estas informações. O então
acadêmico Luís R. de Vargas Valério, ao realizar as buscas
por filmes e não achar material disponível de qualidade e em
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quantidade suficiente, sugeriu o que viria a se transformar no
Cineducação. O projeto, apresentado no final de 2003, teve
aprovação e em sua primeira etapa, ocorrida durante o ano de
2004, teve a busca por filmes e a disponibilização das pesquisas
realizadas num site, desenvolvido pelo então também acadêmico
de design Roy R. W. Schulemburg.
No final de 2004 foi ao ar a primeira versão do Cineducação,
então com a análise de 50 filmes disponíveis, e ainda acessível
apenas para usuários específicos. Porém, já no início de 2005
o site foi então disponibilizado para todo e qualquer usuário
que tenha interesse no assunto e contém atualmente cerca de
200 filmes analisados. Os desdobramentos do projeto são ainda
uma série de palestras, mini-cursos de capacitação, participação
em eventos acadêmicos e publicações como os cinco livros já
lançados (Cineducação: Usando o Cinema na Sala de Aula
- 2005 - contendo sugestão de 39 filmes, que foram resultado
das pesquisas feitas em 2004 e 2005; Cineducação 2: Usando
o Cinema na Sala de Aula – 2006 - contendo sugestão de
51 filmes; Cineducação em Quadrinhos, - 2006 - com a
teoria do projeto apresentada na linguagem dos quadrinhos; Nas
Entrelinhas do Cinema - 2008 - um guia quanto à leitura e
produção de vídeos; e O Mundo Jurídico No Cinema - 2009
- voltado para o mundo jurídico e contendo a análise de mais
de 30 obras, das quais 27 específicas sobre o assunto).
Os filmes sugeridos no projeto são de cunho comercial e
geralmente são facilmente encontrados em locadoras de porte
médio a grande, assim como é fácil a sua aquisição em lojas
especializadas. Todos são apresentados com uma estrutura
idêntica de análise: sua ficha técnica, uma breve sinopse e algumas
linhas de trabalho, sugestões, que podem ser desenvolvidas em
relação ao filme. Há algumas possibilidades de leitura, cabendo a
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cada um expandi-las, bem como buscar novas e possíveis leituras.
Acrescente-se ainda que o site também pode ser utilizado por
qualquer outra modalidade de público que porventura tenha
interesse em buscar uma nova perspectiva quanto à leitura dos
filmes sugeridos, que não a de mero entretenimento.
Como exemplo, numa possível relação cinema/História, se o
momento estudado em aula é a “Época dos Descobrimentos”, no
final da Idade Média; ou, em Literatura esteja sendo estudado o
Classicismo, um filme indicado no site e que poderia ser utilizado
é 1492 - A Conquista do Paraíso. Trata-se de uma obra longa,
com 140 minutos, mas uma produção cuidadosa e envolvente,
do início ao fim. O filme poderá introduzir, complementar ou
reforçar os assuntos citados.
Se o assunto ainda estiver para ser estudado pode-se utilizar
o filme com a finalidade de mostrar a época e a visão de mundo
de então, como forma de introdução a estes aspectos. Se estiver
ocorrendo o processo de trabalho com os conteúdos, o filme
serve para sair um pouco da teoria, leitura verbal, e proporcionar
aos alunos uma visão sobre o assunto utilizando a imagem para
a construção da realidade tratada. Caso o conteúdo já tenha sido
trabalhado, o filme pode ser utilizado como reforço do que foi
estudado.
A forma de trabalho e cobrança pode ser através de debate
(lembre-se que um filme contextualizado gera muitos comentários
principalmente fora de sala de aula entre os alunos); produção
textual, individual ou coletiva; pesquisa acerca do assunto destacado
(ou vários assuntos) buscando aprofundar mais o que foi visto;
enfim, a idéia é que o filme funcione como suporte e auxílio
didático proporcionando ao aluno o despertar do espírito da
pesquisa, não se limitando apenas às aulas, e ao conteúdo do livro
didático, mas procurando outras fontes de pesquisa e estudo.
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Neste exemplo, ainda poderiam ser trabalhados assuntos como:
os dogmas religiosos da Idade Média; a influência do catolicismo/
religiosidade na vida medieval; a vida de Colombo; a aculturação
indígena; a mudança da sociedade da visão teocêntrica para a
antropocêntrica, entre outros mais. Percebe-se neste exemplo
que mesmo que existam algumas linhas de trabalho sugeridas
isto não significa que se esgotem as possibilidades de trabalho
com o filme. Sempre poderá haver algum aspecto, nem sempre
explícito, que pode ser trabalhado em sala. Existem alguns
caminhos, mas nem todos são explicitados, e cabe ao professor
buscá-los, acrescentá-los, explorá-los da forma que julgar mais
adequada a seus métodos.
Ressalte-se ainda que pode ser realizado um trabalho em
conjunto com diferentes disciplinas, como citado acima. Neste
caso específico, um filme com duas horas e vinte minutos
obrigatoriamente deve considerar pelo menos três horas/aula
para que seja devidamente preparada a turma, seja passado o
filme e façam-se os primeiros comentários sobre o mesmo. Sendo
assim, nada melhor e mais prático do que envolver mais de uma
disciplina neste trabalho. Em suma, os professores utilizam um
mesmo filme e trabalham com o mesmo em diferentes disciplinas.
Seguramente pode-se afirmar que os resultados serão nitidamente
positivos.
Há o objetivo de sugerir filmes que possibilitem a veiculação
de diferentes conteúdos didáticos que podem ser explorados em
sala de aula, bem como de metodologias de trabalho que podem
ser utilizadas em diferentes disciplinas, sendo que, num primeiro
momento do projeto focou-se mais especificamente nas áreas
de literatura e história e atualmente procura-se ampliar as áreas
de conhecimento, tanto em outras disciplinas quanto em outras
temáticas e questões, como assuntos morais, éticos, sociais e
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didáticos. Também se pode afirmar que o site funciona ainda
como um local para boas dicas de filmes já que todos, sem
exceção, serão boas escolhas.
A experiência, até o presente momento tem sido bastante
animadora e tem angariado comentários positivos por parte do
público que já conhece o projeto, bem como boa repercussão por
parte da mídia, visto tratar-se de um projeto de caráter inédito.
Assim, pode-se afirmar que ainda há possibilidade de ampliar em
muito o trabalho até aqui realizado, já que, quando se pesquisa
na internet a respeito de sites didáticos, há ainda um número
pequeno de trabalhos que colaboram nesse sentido. Hoje há vários
outros trabalhos que têm sido desenvolvidos aproveitando esta nova
ferramenta, e o projeto Cineducação é apenas um destes, também
buscando ser uma fonte de pesquisa e auxílio principalmente a
professores de ensino de níveis fundamental e médio. Mesmo
assim, há que se ressaltar ainda que o uso de recursos como
o vídeo/DVD em sala de aula é ainda muito pouco explorado
pelos professores. Desta forma, pode-se continuar a tentativa de
colaborar para a busca por uma educação mais adequada a um
mundo cada vez mais marcado pela tecnologia.

Nielson Ribeiro Modro
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9

Escarcéu: Uma
Revista Joinvillense
em Quadrinhos
RESUMO: O presente artigo busca resgatar na memória
da história joinvillense a revista Escarcéu, publicada na
década de 80 e que teve uma vida bastante efêmera, dois
números apenas, mas que foi um dos ícones que marcou a
época e ajudou a modificar o cenário cultural da cidade.

No dia 31 de março de 2006 Joinville foi abalada com o lançamento
de uma revista em quadrinhos que ganhou o edital de cultura da
Prefeitura Municipal de Joinville e teve sua publicação financiada pela
Fundação Cultural de Joinville, a revista Banda Grossa. A polêmica
ganhou corpo pois a revista foi considerada imprópria (tinha o
personagem Jesus sem braços, por exemplo) e teve financiamento com
verba pública. Porém, polêmicas à parte, o que poucas pessoas lembram
é que Joinville já teve uma revista em quadrinhos com vida bastante
efêmera nos anos 80, a Escarcéu, publicada pela Gang Editores, e
que na época também abalou as estruturas da província.
A revista Escarcéu, cuja periodicidade deveria ser bimestral,
foi criada e editada pela Gang editores e teve uma vida bastante
breve, durou apenas dois números lançados em 87 e 88, mas foi o


Texto ainda inédito.
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suficiente para causar uma mudança significativa no perfil cultural
da cidades devido seus desdobramentos.
A Gang era formada por quatro integrantes com funções
definidas e que constituíam um grupo coeso e bem articulado.
Luciano Rockenbach, falecido em 2006, gaúcho radicado em
Joinville, publicitário premiadíssimo e um dos pais do famoso e
eficaz personagem Ted Tigre, era o principal responsável pela Gang
e por boa parte das idéias e manufatura da mesma. O joinvillense
Geraldo Poerner, desenhista e quadrinhista de mão cheia, com estilo
próprio e bastante peculiar, era o principal responsável pelas imagens
encontradas na revista. Egon Adalberto Stein, outro gaúcho, era a parte
administrativamente pensante, ou como a Gang dizia, o responsável
por “tentar administrar as dívidas contraídas para concretizar o sonho
da revista”. Por fim, Peter Pahl, redator publicitário, era o principal
responsável pelos textos encontrados nas revistas.
A revista saiu em pleno Plano Cruzado, numa época nada saudosa
em que a inflação era algo inimaginável para qualquer padrão. Prova
disso é o preço de capa que saltou de 25 para 100 cruzados da
primeira para a segunda edição, e como dito no editorial da revista
número dois: “Acreditamos, nós também, no famigerado plano
cruzado, e ele era mesmo contagioso: contraímos dívidas!”.
Enquanto personagens a revista apresentava uma gama bastante
variada, e buscava retratar uma gama de típicos elementos sociais
inerentes às várias camadas e grupos sociais, numa análise bem
humorada de situações que beiravam o non sense. Há diversos
personagens que aparecem nas revistas, alguns como Nojo Billy,
um primo distante do Bob Cuspe de Angeli, mas que soa datado
por ser um punk sem causa. Entre os diversos personagens que se
fizeram presentes nas revistas, pode-se destacar alguns que apesar
da distância temporal ainda se mantêm atuais.
A Turma do Bandeira era formada por animais como o tatu, o
macaco e o tamanduá, responsável por denominar a turma e num
trocadilho linguístico que remete ao jargão utilizado quando alguém
dá alguma bobeira, ou seja, dá “bandeira”. Isso fica bem claro já
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na contracapa da Escarcéu número um, em que o tatu caminha
despreocupadamente até perceber que o banheiro deles está pegando
fogo, com muita fumaça saindo pelo teto e sai desesperado, voltando
com o macaco, Pó-de-mico, e um balde de água, na busca por tentar
apagar o fogo. Na prática é o que ocorre, porém o fogo apagado
é o do cigarro fumado pelo tamanduá, que desolado reclama que
“cortaram o meu barato!!”. A alusão é bem clara ao cigarro especial
que era fumado pelo tamanduá e fica nítida a crítica de que tanta
fumaça era muita “bandeira”. A linguagem era simples e direta,
sem rodeios, como se fosse a piada contada no grupo de amigos.
E funcionava muitíssimo bem. Os traços de Poerner são limpos e
bastante simples mas eficazes.

Fonte: Escarcéu nº 1, pg 2.
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Outro personagem que apareceu nos dois números era o
Gaudério, o terror dos Pampas. O personagem criado e desenhado
por Luciano Rockenbach buscava resgatar as tradições gaúchas,
tanto na caracterização do personagem como em sua fala. Gaudério
era o típico estereótipo gaúcho com largos bigodes afinados na
ponta, chapéu, a cuia de chimarrão sempre presente, laço no
pescoço e bombachas, e sua fala era entrecortada por um léxico
típico, utilizando palavras regionalizadas como: vivente, guri,
peleia, entrevero, mondongo, macanudo, entre outras, inclusive
a expressão “mas baaah tchê”.

Nielson Ribeiro Modro

Fonte: Escarcéu nº 1, pg 11.

Fonte: Escarcéu nº 1, pg 13.
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Fonte: Escarcéu nº 2, pg 10.

Com um traço mais carregado, sugerindo a intensificação na
caracterização estereotipada do “vivente gaudério” há uma sutil
ironia quanto aos hábitos tipicamente adotados pelos gaúchos e que
o próprio criador, Luciano, era alvo. Um humor muito próximo
ao encontrado na turma do Casseta e Palneta.
Margot, a macrô, era uma personagem estereotipada e quase
que datada, já que a mesma era a típica “natureba”, ou seja,
adepta apenas de alimentação saudável e balanceada. Era comum
nos anos 80 o modismo em relação à alimentação macrobiótica e
na esteira dos mesmos vinham os chamados “ecochatos”. Margot
era uma simpática personagem que adotava uma postura bem
definida em relação ao naturalismo exagerado, mas rendia boas
tiradas humorísticas num tom até certo ponto bastante ingênuo.
Não é totalmente datada porque ainda há grupos, facilmente
identificáveis, que adotam posturas idênticas de radicalismo em
relação a determinados assuntos.

Fonte: Escarcéu nº 1, pg 22.
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Fonte: Escarcéu nº 2, pg 40.
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As histórias completas também eram um ponto forte,
com histórias como “Kid Caramelo & O Tratamento de
Canal”.

Fonte: Escarcéu nº 1, pg 26 e 27.
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Tratava-se de uma história com final inesperado mas que era
uma realidade de muitas bandas nos anos 80, um gosto musical
próprio diferente do que servia para a sobrevivência. O Grupo,
com musicalidade “pré-new-pós-porra nenhuma”, era a típica
crítica aos infindáveis rótulos dados às infindáveis bandas que
surgiam todos os dias nas garagens de praticamente todas as
cidades. Todas sonhando com a mesma fama que o personagem
título tem, com “essa vida de artista” cansativa, “ensaios...
gravações, shows... ...reuniões para assinar contratos, fotografia,
autógrafos...” etc. O primeiro quadrinho da história apresenta
bem o mundinho rock da época com os cartazes do The Clash
e a referência a Boy George, a típica formação guitarra, baixo,
bateria e teclado, e o visual das bandas de rock. O que chama
a atenção é o último quadrinho em que Kid Caramelo assume
seu verdadeiro eu, após “chegar em casa... tomar um banho...”
e finalmente poder “...voltar à normalidade!!!”, ouvindo
comportadamente sentado em sua poltrona, cabelos alinhados,
a assumida breguíssima Fuscão Preto e tendo no topo dos
seus discos (ainda os LPs, os antecessores dos CDs) “bilionário
& Zé Pobre”, numa referência direta a Milionário e José Rico,
ícones da música sertaneja nacional.
Metalcaca, também no número um é outra história que
segue uma linha idêntica de raciocínio, porém possui um traço
que lembra muito o encontrado em revistas como a Heavy
Metal americana. Trata-se de uma história ambientada em um
cenário pouco usual, fora do planeta Terra. São traços limpos,
mas bastante detalhistas, e o aspecto verbal limita-se apenas às
onomatopéias que dão a dimensão sonora da história.
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Fonte: Escarcéu nº 1, pg 42 a 44.

Num espaço futurista que poderia ser qualquer planeta estéril
há um guerreiro humanóide sobre um animal que lembra os
traços de um camelo. Este, perambulando pelo planeta, descobre
uma guitarra e começa a dedilhar, passando em seguida a
tocar distorcidamente como os metaleiros usualmente tocam e
subitamente é atingido por um tiro ficando caído, morto. Seu
agressor é um alienígena com quatro braços, que volta para onde
estava e sentado retoma sua audição de Mozart, cuja capa do
Lp está em suas mãos, e tem a seus pés uma coleção de discos
clássicos, começando por Bach. O título Metalcaca, neologismo
que remete há uma possível falta de qualidade das músicas pesadas,
aliado ao enredo da história, remete à eterna discussão quanto
aos gostos e gêneros musicais, de que os clássicos seriam chatos
enquanto o rock metal seria apenas barulho.
Na Escarcéu número dois há também uma série de quadrinhos
que merecem destaque. “The Return of the Yelolow Bird” é a
história de uma passarinho que busca um lugar para pousar,
porém mesmo a chaminé onde possuía um ninho já está vazia.
Voando por uma região desmatada, repentinamente, acha algo
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que lhe chama a atenção, e no último quadrinho encontra-se
pousado, alegremente gorjeando, sobre um machado esquecido
no que sobrou de uma das inúmeras árvores derrubadas. Trata-se
de uma história que continua atualíssima ao tratar das questões
ambientais e é inegável o seu tom melancolicamente poético. Sem
dúvida uma excelente história e que futuramente serviu como
ponto de partida para o que viriam a ser Os Monstrinhos do
Cachoeira, personagens de Luciano e Poerner que tratavam da
questão ecológica em relação ao Rio Cachoeira, rio que corta a
cidade de Joinville e há décadas não tem mais vida.

Fonte: Escarcéu nº 2, pg 2.
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“Linha O4” é uma narrativa essencialmente visual, num clima
tipicamente noir que remete aos textos de terror. Numa parada de
ônibus, numa noite escura, uma pessoa fuma enquanto aguarda
seu ônibus, quando este chega há um cenário pouco sociável:
cobrador sonolento, apenas os espectros de pessoas pouco, ou
nada, aprazíveis. O novo passageiro sente-se como se estivesse
sendo observado por olhos cada vez mais inquisitivos e invasivos.
Ao descer sua constatação é óbvia: “que gente estranha...” ao
mesmo tempo em que retira um novo cigarro da carteira e a lua
cheia aparece por detrás das nuvens que a escondiam. No último
quadrinho, feita a transformação do personagem principal há a
constatação final “... muito estranha!!”. Boa percepção quanto à
normalidade e à conhecida fala de Nelson Rodrigues de que: “de
perto ninguém é normal”.

Fonte: Escarcéu nº 2, pg 42 a 44.

Os exemplos acima são apenas uma pequena amostra do
que podia ser encontrado na Escarcéu mas que demonstram que,
apesar da curta existência, a Revista e seus desdobramentos foram
de fundamental importância para a vida cultural da cidade, sendo
que seu principal fruto foi a página Subterrâneos. A página
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fixa desde o primeiro número do caderno cultural Anexo de A
Notícia (jornal local com distribuição estadual e um dos maiores
jornais do sul do país) foi por anos a responsável por textos e
quadrinhos bem humorados que eram encontrados semanalmente
em suas páginas. Hoje a revista é item de colecionador, dificilmente
pode ser encontrada, mas, sem dúvida alguma, foi grande a sua
importância para a história da cultura local que, a exemplo da
Banda Grossa e sua recente polêmica, prova que a cidade ainda
continua com ares da mesma província de outrora.
n Referências bibliográficas

ESCARCÉU. Joinville: Gang, 1987. ������������
Ano 1, nº 1.
______. Joinville: Gang, 1988. Ano 1, nº 2.
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10

Uso de Filmes nas
Aulas de Direito
RESUMO: O presente artigo é fruto de um Trabalho
de Conclusão de Curso, cujo objetivo foi indicar obras
que contenham em seu conteúdo questões pertinentes
ao mundo jurídico, considerando-se que ainda há muito
pouco material bibliográfico acerca do assunto. Trata-se
de um trabalho essencialmente de cunho metodológico
baseado em pesquisa de campo bibliográfica, ou seja,
pesquisa pura em busca de obras que deem conta do
assunto delimitado. Os resultados obtidos podem ser
considerados bastante satisfatórios, pois ainda que as
obras cinematográficas tenham em essência apenas uma
representação da realidade, e como tal não condigam
exatamente com a mesma, há muitas questões jurídicas
abordadas nos filmes que podem servir como uma
boa base analítico-argumentativa acerca do assunto.
Certamente os resultados obtidos poderão servir como
referências para a utilização de filmes no ensino acadêmico
por professores das mais diversas áreas de pertinência ao
mundo jurídico.

O texto original foi apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso em
2009, cuja orientação ficou a cargo do professor Cláudio Melquiades Medeiros,
e banca composta ainda pelos professores Beatriz Regina Branco e Luiz Claudio
Gubert. Ainda em 2009 foi publicado integralmente pela editora Nova Letra (ISBN
978857682411-4). O presente texto foi aceito para ser publicado na Revista Univille,
com temática jurídica.
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n 1. Uma breve história do cinema

Desde os primórdios da história da humanidade o ser humano
teve a necessidade de comunicação e de registro da passagem
pela vida, sendo este um dos principais fatores de diferenciação
da espécie humana em relação aos outros animais. Antes mesmo
da criação das línguas, há milhares de anos, a busca pela
comunicação dos atos cotidianos era possível na forma de figuras
desenhadas nas paredes das cavernas, pois a imagem é um signo
universalmente reconhecido e facilmente assimilável.
Das inscrições rupestres nas eras iniciais da história humana
até fins do Século XIX pode-se fazer uma brevíssima incursão
pela história da imagem descrevendo a incessante busca pela
representação da realidade. As diversas técnicas criadas durante
séculos buscavam uma representação cada vez mais fiel do real,
numa tentativa de perpetuação do momento captado, fossem em
retratos ou em naturezas mortas. O grande paradigma da imagem
é quebrado no começo do Século XIX com as inovações de
Joseph-Nicéphore Niépce���������������������������������������
dos e ���������������������������������
Louis-Jacques Mandé Daguerre que
conseguem não apenas visualizar mas também fixar as imagens
em superfícies sólidas, criando a fotografia. Posteriormente, em
meados do Século XIX, William Henry Fox Talbot����������
consegue
tornar o processo muito mais eficaz e aos poucos a fotografia
passa a tomar o espaço antes ocupado pela pintura. A fotografia
passa a ser considerada o verdadeiro registro da realidade e por
muito tempo faz valer as máximas de que “uma imagem vale
mais que mil palavras”, e de que uma imagem fotográfica é uma
Uma visão detalhada acerca da história da fotografia pode ser vista na obra:
FOTOGRAFIA: Manual completo de arte e técnica. 2ª ed. São Paulo: Abril Cultural/
Time Life, 1980.




Dito popular extensamente conhecido e utilizado.
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prova equivalente à realidade factual - resumidamente: se existe
uma fotografia tem-se um registro da realidade, caso contrário
não se tem nada. A pintura, por seu lado, segue novas tendências,
pois como não necessita mais ser uma expressão fiel à realidade
passa a ter outros desdobramentos e passa por várias vertentes
em que não importa mais o detalhismo excessivo tendente a
registrar fidedignamente o mundo circundante.
A fotografia, ainda que sem a qualidade e definição da
atualidade, permitiu registrar um mundo novo e até então
desconhecido, fiel à realidade e a seu detalhismo surpreendente.
Assim, mais para o final do Século XIX surgem novas experiências
que buscam, em síntese, não apenas registrar um momento
estático mas sugestionar a idéia de movimento a partir de imagens
captadas fotograficamente. A procura então era por utilizar
objetivamente o fenômeno d������������������������������������
a persistência da visão, ou seja, a
utilização racional da ilusão que é povocada quando qualquer
objeto visto pelo olho humano tem sua imagem retida, após sua
percepção, persistindo por uma fração de segundo na retina. Há
historicamente, desde os primórdios dos registros da civilização
humana, inúmeros casos de experimentos que utilizavam estes
jogos óticos, mas contemporaneamente tem-se a experiência de
Eadweard James Muybridge, em 1876, como a real precursora
do cinema atual, que, a partir de uma aposta entre amigos, de
que um cavalo durante uma corrida ficaria com as quatro patas
suspensas sem tocá-las no chão em determinados momentos,
Muybridge inventou uma maneira de poder comprovar sua tese.
Num primeiro momento com doze, e posteriormente com vinte
e quatro câmeras fotográficas, dispostas ao longo de uma pista de
um hipódromo, tirou várias fotos da passagem de um cavalo em
corrida. Desta forma, ele não apenas comprovou sua teoria como
obteve ainda a decomposição do movimento em várias fotografias,
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que recompostas em sequência e numa certa velocidade dão a
sensação de movimento, como se fossem uma única sequência.
Trata-se do príncípio básico da técnica do cinema: uma sucessão
de quadros que dão a ilusão de movimento contínuo.
Houve ainda algumas adaptações e melhoras nos conceitos da
imagem em movimento até que em 28 de dezembro de 1895 temse o fato que marca oficialmente o início do cinema, pois é neste
dia que os irmãos Auguste Marie Louis Nicholas Lumière e Louis
Jean Lumière apresentam publicamente o seu invento denominado
cinematógrafo para os pouco mais de trinta pessoas presentes
no Salão Grand Café, em Paris. Os irmãos Lumiére, ambos
engenheiros, eram filhos e colaboradores de Antoine Lumiére,
dono da Usine Lumiére, uma fábrica de películas fotográficas
sediada em Lyon. Apesar do cinematógrafo, uma máquina capaz
de filmar e projetar imagens em movimento, ter sido criada por
Léon Bouly, em 1892, foram os irmãos Lumiére que o registraram
em 1895 e o elevaram à categoria de entretenimento. A câmera
escura, já conhecida há séculos antes de Cristo, deixa de ser
mera curiosidade ótica e passa a ser uma indústria em prol da
cultura e diversão.
Louis Lumière, logo após a primeira exibição pública na história
do cinema “dizia que o ‘cinematógrapho’ não tinha o menor
futuro como espetáculo [pois] era um intrumento científico usado
para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas.
Mesmo que o público se divertisse com ele, seria uma novidade

WIKIPEDIA.
Muybridge>.


Disponível

em

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Eadweard_

Informações mais detalhadas acerca do assunto podem ser encontradas em:
KNIGHT, Arthur. Uma história panorâmica do cinema: a mais viva das artes.
p. 1 a 13.
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de vida breve, e logo cansaria”. Hoje, após mais de um século
de vida, sabe-se que ele não apenas se enganou como o cinema
proporciona muito mais que apenas mero entretenimento.
n 2. O cinema enquanto narrativa

Se nos primórdios o cinema era visto como uma possibilidade
de registrar a realidade e funcionava como forma de documentar
o cotidiano ainda em seu início percebeu-se a potencialidade
possível a partir da captação de imagens em movimento. A câmera
parada, registrando um único ângulo e uma única sequência de
imagens rapidamente deu lugar à possibilidade da edição de
imagens, à junção de várias sequências, em vários ângulos e em
registros diferentes e consequentemente abriu a possibilidade de
contar histórias. E contar histórias até então se fazia apenas com
palavras, essencialmente de forma oral e com uma cada vez mais
crescente tendência pelo registro escrito a partir da criação da
imprensa. Mesmo na era do cinema mudo, em que não havia
recurso conhecido para a gravação de sons simultaneamente
com as imagens, já se contavam histórias. Não é de se estranhar
portanto que, no início da história do cinema, uma série de
puristas chegou a pregar o fim da literatura. Afinal, qual seria o
sentido em se perder horas intermináveis lendo um clássico com
centenas de páginas se em cerca de duas horas seria possível ter
sua concepção em imagens e sons na tela do cinema?
A literatura sempre acompanhou a história da humanidade, já
o cinema é historicamente bastante recente. Apesar disso uma de
suas funções básicas, contar histórias, continua sendo o principal


SILVA, Roseli Pereira. Cinema e educação, p. 49.
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fator de aproximação com o público, mas há um fato que não pode
ser negado: já faz pouco mais de um século que as pessoas ficavam
em uma barraca de lona tendo à frente uma lona branca na qual
era projetada uma imagem de um trem que vinha chegando a uma
estação, como se estivesse vindo em direção aos espectadores,
e provocava como reação um debandar pelo medo causado pela
imagem, como se um desastre estivesse mesmo na iminência de
ocorrer. Essa mesma reação e emoção causadas nos primódios do
cinema ainda hoje se vêem presentes em produções que arrebatam
o espectador e o remetem a um mundo de infinitas possibilidades
emocionais. São estas as possibilidades que o cinema permite
e, de certa forma, são as mesmas possibilidades para as quais a
literatura conduz seus leitores há milênios.

Nielson Ribeiro Modro

n 3. O cinema na sala de aula

A escola vem buscando uma modernização e atualização de
suas metodologias de ensino, pois há muito se sabe que o trabalho
com diferentes recursos didáticos pode auxiliar o processo ensinoaprendizagem se forem corretamente utilizados, resultando em
aulas diversificadas, estudantes mais participativos e um olhar
diferente sobre os recursos e ferramentas com as quais entram em
contato diariamente, fora da escola. A linguagem visual veiculada
pelos filmes pode auxiliar no trabalho em sala de aula, inclusive
no caso do ensino do Direito, já que, percebe-se que muitos deles
focalizam temas pertinentes ao mundo jurídico e possibilitam
uma exploração mais detalhada acerca dos assuntos abordados.
Um dos poucos espaços que ainda tem a mesma dimensão
e concepção praticamente idênticas há séculos é a escola: um
professor na frente de dezenas de alunos, alinhadamente sentados
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e ouvindo os conteúdos a serem trabalhados. Porém se existe a
busca por novas metodologias de ensino, isto não implica em dizer
que a figura do professor será transformada em algo obsoleto. A
busca é pela inovação, pela inclusão de aparatos tecnológicos que
possam auxiliar o professor no seu trabalho de ensinar, tornando
o processo de aprendizagem por parte do aluno em algo mais
próximo de sua realidade e consequentemente mais agradável.
Afinal, como é possível que um professor, apenas com quadro, giz
e cuspe faça frente à televisão, cinema, internet, revistas e toda
uma parafernália de mídia e tecnologia muito mais atrativas?
O trabalho com diferentes recursos didáticos pode auxiliar
o processo ensino-aprendizagem se forem corretamente
utilizados. O resultado pode ser aulas diversificadas, estudantes
mais participativos e um olhar diferente sobre os recursos e
ferramentas diariamente utilizadas, fora do contexto escolar. A
linguagem visual veiculada pelos filmes pode auxiliar o trabalho
com diferentes conteúdos. Percebe-se que muitos deles focalizam
diversos elementos que se relacionam com os variados campos
de saber da sociedade e isto pode, e deve, ser devidamente
explorado.
Segundo Sanmya Feitosa Tajra a sua utilização “está diretamente
relacionada à capacidade de percepção do professor em relacionar
a tecnologia com sua proposta educacional”. É notório que a força
e a facilidade de leitura das imagens, sem dúvida alguma, pode
ajudar a compreender melhor todo o contexto a que se refere
à aula e àquilo a que o aluno assistiu na tela. Ainda que o foco
seja o espaço para a linguagem visual é inegável a camada verbal
inerente aos filmes, assim no campo jurídico, por exemplo, o
TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na educação: professor na atualidade, p.
48
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filme poderá ser estímulo para assuntos pertinentes a questões
relacionadas a esse contexto mas não seu substituto, pois exige
do leitor uma interpretação da realidade tomada como referência
enquanto discurso ficcional, ou mesmo da realidade que o
cerca. O trabalho com a linguagem visual dos filmes, seja no
Ensino Fundamental, Médio ou mesmo em graus superiores, nas
diversas disciplinas, pode explorar períodos históricos, as marcas
enunciativas deixadas pelos produtores do filme, a interpretação
das imagens, saberes interdisciplinares e valores educacionais e
didáticos. Segundo Cristian Metz a linguagem do cinema é uma
importante ferramenta de auxílio didático ao professor, desde
que ele saiba como utilizá-la. A força e a facilidade de leitura
das imagens, segundo Angelo Moscariello, pode ajudar o aluno
a compreender melhor o contexto em geral da aula a que o
aluno assistiu, sendo que o filme será então estímulo para o
assunto abordado e não um mero substituto deste, pois exige do
leitor uma interpretação da realidade tomada como referência, a
ficcional, ou mesmo da realidade que o cerca.
Nessa perspectiva existe a possibilidade de utilizar quaisquer
filmes comerciais como recursos complementares nas aulas desde
que sejam corretamente contextualizados. Trata-se de um recurso
atrativo, agradável e que, se bem empregado, rende bons resultados
quanto à aprendizagem. O aluno tem maior participação, passa
a ter um novo olhar a respeito dos recursos e ferramentas que
dispõe no seu dia-a-dia. Elementos que são aparentemente
banais e sem propósito podem passar a serem vistos de forma
crítica. Lembre-se ainda que, no caso específico dos filmes, há a
possibilidade de relação direta com quaisquer disciplinas, sejam


METZ, Cristian. Linguagem e cinema.



MOSCARIELLO, Angelo. Como ver um filme.

154

LVmodro.indd 154

19.08.10 18:25:05

Artigos Esparsos

quais forem, por vezes possibilitando um trabalho interdisciplinar,
de forma complementar, focalizando temas que podem englobar
os vários campos de saber da sociedade.
Inovar o trabalho na sala de aula deve ser algo a ser pensado em
qualquer grau, e no caso do Direito isso não poderia ser diferente.
Até porque por vezes, conforme Arruda Júnior, “em relação ao
curso de Direito, nacionalmente a imagem é a mesma: professores
e alunos parecem viver uma realidade diferente, ilhados do
sistema universitário.”10 Ainda, conforme Gabriel Lacerda:
Na verdade, acredito que a mesmice é justamente um
dos motivos da crise do ensino jurídico, diariamente
quantificada nos decrescentes resultados dos exames
da OAB e nos concursos públicos para o Judiciário e
o Ministério Público, nos quais em grande parte dos
candidatos não é aprovada por pura deficiência de
formação profissional. É o pacto feito em torno de um
modelo lucrativo, mas ineficiente, de ensino – um modelo
que, felizmente os jovens começam agora a identificar e
recusar.
A lei de qualquer mercado é a Lei da Inovação. Não será
diferente no mercado do ensino jurídico. [...]11

Em suma, como afirma Eduardo Bittar, “a universidade deve
representar o lugar em que a efervescência das idéias produz eco
e encontra acolhida.”12 Para isso, pode-se afirmar que o cinema
é um recurso não apenas inovador mas ainda pouco explorado
na sala de aula. No mundo jurídico, formalístico por natureza,
10

ARRUDA JR., Edmundo L. de. 1989, p. 26.

11

LACERDA, Gabriel. O direito no cinema, p. 10.

12

BITTAR, Eduardo C. B. 2001, p. 71.
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há ainda uma desconfiança maior que em campos mais voltados
à própria arte, mas aos poucos esse cenário parece estar se
modificando.
n 4. O cinema como representaçâo da realidade

O cinema é uma arte e como tal trata-se de uma representação
da realidade sob o ponto de vista de seus criadores. Não se trata
da realidade mas sim de uma possibilidade de representação sob
determinada perspectiva. É a realidade sob a perspectiva da visão
do artista buscando confrontar as relações humanas e levar à
reflexão acerca do mundo real e circundante. Conforme Marlova
Dornelles:

Nielson Ribeiro Modro

É indiscutível que a arte representa a realidade, isto
significa que é uma das manifestações ideológicas através
das quais, cada classe social expressa o modo como
concebe e explica a estrutura social, os acontecimentos
históricos e se situa neles em relação às outras classes. Ao
representar artisticamente a realidade, o artista transcreve
sua ideologia nas relações sociais através de procedimentos
distintos e claros e diferentemente de quando realiza
descrição científica ou uma ação política.13

Assim, deve-se considerar que todos os filmes, independentemente
de sua classificação ou intencionalidade, são tão somente uma
representação do real, pois trata-se da realidade transposta para
a imagem da tela pelo ponto de vista de algumas pessoas que
DORNELLES, Marlova. O Gesto e o Grito: Uma consciência coletivizante da
violência, p. 3.
13
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o realizaram. Mesmo os filmes que se propõem a realizar
um resgate histórico fiel, como é o caso dos documentários,
possuem sempre uma visão segmentada de acordo com quem o
produziu. A ideologia pessoal, por mais isenção que se deseje,
acaba sempre por interferir no resultado artístico final. Assim,
deve-se lembrar que os filmes são uma base representativa para
poder ser analisada a realidade, e invariavelmente não devem ser
vistos como representantes fiéis de fatos e acontecimentos, por
mais verossímeis que sejam, já que são construídos sob o ponto
de vista do(s) produtor(es).
Em suma, ainda que filme não seja a realidade, mas apenas
uma representação artística desta, é um meio extremamente
eficaz para que se tenha uma noção bastante profícua da própria
realidade. Existem diversos caminhos de leitura, nem todos
explícitos ou facilitados, mas certamente bastante agradáveis,
inovadores e práticos.
n 5. Aspectos jurídicos no cinema

Um filme é antes de qualquer análise uma obra de arte que
compreende uma série de elementos, desde a sua narrativa,
passando por elementos como a sonoridade e fotografia e
finalizando na obra como um todo, que envolve principalmente
os sentidos da visão e audição para gerar emoções. Há vários
caminhos que podem ser utilizados para a análise e recepção de
um filme. Conforme Nancy Peske e Beverly West:
Como bem sabem aqueles que buscam a verdade e as
aspirações da alma, os filmes, mais do que uma forma
de entretenimento, são importantes instrumentos que
157
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podem nos inspirar a crescer, nos motivar na busca de
um sentido maior para a vida diária e melhorar nosso
bem-estar espiritual – e tudo através do uso criativo do
controle remoto.14

No caso de filmes que contenham elementos do campo jurídico
há uma vasta produção. Há filmes que buscam resgatar fatos
históricos e outros que são mera ficcionalidade com tendência a
relatar fatos verossímeis. Não se trata, como já visto acima, de
produções isentas de intencionalidade, porém, sem exceção, são
sempre fontes agradáveis de informações a serem posteriormente
confrontadas em análises mais específicas.
Não há como negar que o cinema, sobretudo o de cunho
comercial, é construído principalmente a partir dos grandes
estúdios norte-americanos. Assim, logicamente que a grande
maioria das obras seguirá conceitos juridicamente pertinentes à
sua própria legislação. Entretanto, por mais que haja diferenças
entre os sistemas legislativos e judiciários, em sua essência as
relações sociais que se estabelecem são praticamente as mesmas,
pois o que se tem em vista são as relações interpessoais dentro
da sociedade e suas dimensões no que diz respeito à justiça. E
justiça, na sua conceituação, trata-se de um vocábulo que contém
acepções pertinentes e próprias que extrapolam limites étnicos,
temporais ou geográficos. O vocábulo latino justitia origina justiça
em português, cuja acepção é: de acordo, ou conformidade com o
Direito; em outras palavras a virtude de destinar a cada indivíduo
o que de direito é seu, assim como estabelecer julgamento
conforme o Direito e a melhor consciência. E isto, na essência,
independe de limites étnico-histórico-geográficos.
PESKE, Nancy; WEST, Beverly. Cinematerapia para a alma: guia de filmes
para todos os momentos da vida, p. 9.
14
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Veja-se a questão da pena de morte, não acatada pela legislação
brasileira e expressamente vedada pela Constituição Federal, em
seu artigo 5º, inciso XLVII:
não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra
declarada, nos termos do art. 84, XIX; [...]15.

Trata-se de cláusula pétrea e portanto sem possibilidade de
modificação. Nos Estados Unidos da América – EUA a pena
capital é aceita em alguns estados e inexistente em outros, já que
a capacidade legislativa quanto a esta matéria é pertinente a cada
estado individualmente. Sem entrar em questões ético-morais do
cabimento ou não da pena de morte, o que se vislumbra é que,
ainda que o Brasil não a adote, diferentemente dos EUA, mesmo
os filmes em que se aborda este tema servem como referência
para debates sobre a própria questão do seu uso ou não.
Em Capote16, filme de 2005, encontra-se um recorte na
biografia de Trumam Capote, jornalista e romancista norteamericano que publicou em 1965 o livro A Sangue Frio,
baseado em fatos reais: o assassinato de quatro pessoas de uma
mesma família em Holcomb, uma pequena cidade do Kansas,
e que mudou a concepção do romance até então existente,
estabelecendo os parâmetros do romance de não-ficção, ao buscar
na realidade os subsídios para sua obra. Segundo ele a realidade
poderia render histórias melhores e mais emocionantes do que a
ficção. A sentença de morte dos assassinos leva o autor a um jogo
psicológico que extrapola os limites de sua experiência individual,
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do
Brasil.
15

16

CAPOTE. Sony Pictures, 2005.
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assim como extrapola a qualquer limite geográfico. Sua busca é
excessivamente obsessiva, o que fica claro nas suas falas, como em
certo momento do filme em que revela para um dos assassinos:
– se eu sair daqui sem te entender o mundo te verá como um
monstro. Sempre. E eu não quero isso –. A possível análise sob
o ponto de vista da sociologia jurídica é extremamente rica para
que se façam outras possíveis leituras e debates sobre o assunto,
que gera polêmicas infindáveis e não se esgota por si.
Da mesma forma, o sistema de tribunal do júri possui diferenças
nítidas entre os sistemas processuais adotados no Brasil e nos EUA.
Porém, também nesse caso, estas diferenças não impossibilitam
que sejam vistos e analisados os diferentes aspectos assim como
sejam apreciadas as similaridades como recursos possíveis e
cabíveis no mundo real. Enfim, ainda que haja diferenças no
sistema jurídico, em sua essência há possibilidades de leituras
pertinentes e que possibilitam não apenas o aproveitamento
daquilo que é análogo como ainda possibilita, em muitos casos,
uma possível linha de análise comparativa.
Ressalte-se que há alguns milhares de exemplos que retratam
especificamente o mundo jurídico, como Advogado do Diabo17,
e as questões pertinentemente relativas à própria profissão de
advogado, assim como há outros tantos milhares de filmes que
possuem elementos que permitem ser abordados sob alguns
aspectos de caráter jurídico, como na ficção futurista Blade
Runner – o caçador de andróides18, cujo foco é uma visão
ficcional de um futuro marcado por seres andróides, que pode ser
pano de fundo para gerar discussões infindáveis acerca da criação
e manipulação de formas de vida e suas inter-relações com os
17

ADVOGADO do Diabo. Warner
����������������������
Brothers, 1997.

18

BLADE RUNNER o caçador de andróides. Warner Brothers, 1982.
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19

MINI dicionário Luft, p. 303.

20

WARAT, Luiz Alberto. 1994, p.142.
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humanos. Veja-se, por exemplo, recente discussão no Supremo
Tribunal Federal – STF acerca de células-tronco e possibilidades
de manipulação genética.
Uma temática interessante são os estereótipos. Cada profissão
possui suas particularidades, o que faz com que certos estereótipos
sejam criados e perpetuados. Não poderia ser diferente com a
profissão de advogado, que acaba por ter estereótipos diversos
e responsáveis por uma série de piadas e lugares-comuns. O
estereótipo é, por definição, uma visão “chavão; lugar-comum;
clichê”19, ou seja, trata-se de uma expressão ou idéia que por
ser muito repetida acaba por se tornar habitual, assumindo ares
de verdade fundamentada e inquestionável. Conforme Warat
“um estereótipo é uma expressão ou uma palavra que pretende
gerar adesões valorativas a partir de comportamentos acríticos e
solidariedades epidérmicas quando é enunciado.”20 Assim, podese dizer que o estereótipo é quase que uma verdade criada a partir
de certos elementos observados e que se destacam no rol das
características peculiares de cada ente.
A conduta e consciência profissional que o advogado deve
ter como essência, durante o exercício de sua profissão, estão
resumidamente apresentadas no Código de Ética e Disciplina da
OAB21, e em relação à questão de estabelecimento de padrões
tanto de ética como de moral pode-se afirmar, conforme Reale,
que “a norma ética estrutura-se, pois, como um juízo de dever
ser, mas isto significa que ela estabelece não apenas uma direção

ORDEM dos Advogados do Brasil. Conselho Federal. Código de ética e disciplina
da OAB. Disponível em: <http://www.oab.org.br/arquivos/pdf/legislacaoOab/
codigodeetica.pdf>. Acesso em 08 fev. 2009.
21
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a ser seguida mas também a medida de conduta considerada lícita
ou ilícita”22 e que, segundo Gabriel Valle, “o comportamento
moral, para merecer a constatação de mérito ou demérito, de
virtude ou de vício, deve ser livre e consciente.”23
O filme O Homem que Fazia Chover24, além de apresentar
uma série de definições e características da profissão de advogado,
ainda traz algumas piadas geradas pelos estereótipos criados. Lá
são colocadas em questão as premissas éticas básicas da profissão
pois não se tem a busca pela justiça independente do ganho
material e muito menos a verdade como premissa fundamental.
A exceção acaba por sobrepor-se à regra, fica muito mais visível e
é responsável por gerar o lugar-comum que acaba por identificar
a categoria como um todo, ainda que isso não seja real. Deve-se
haver uma preocupação no sentido de ir contra os estereótipos
criados e buscar honrar com os compromissos dignificantes que a
profissão de advogado exige, ou conforme José Renato Nalini:

Nielson Ribeiro Modro

A profissão jurídica tem a sua dignidade própria. Todo
integrante deve exercê-la de maneira a preservar sua
dignidade, não a comprometendo. Do profissional do
direito se espera que haja com probidade, não só com
honestidade.25

Há várias piadas que dão um perfil estereotipado do advogado.
Em O Homem que Fazia Chover, em suas reflexões Rudy
afirma que: “Todos gostam de fazer piadas sobre advogados.
22

REALE, Miguel. 2002, p. 36.

23

Valle, Gabriel. 1999, p. 27.

24

O HOMEM que Fazia Chover. Paramount, 1997.

25

NALINI, José Renato. 2000, p. 25.
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Especialmente os próprios advogados. Como se sabe quando um
advogado está mentindo? Quando seus lábios estão se mexendo”.
De certa forma esta cogitação acaba por resumir a essência dos
estereótipos acerca de advogados: mentem a todo o tempo, afinal
o que importa é o lucro, buscam ganhar a causa a qualquer custo,
assim como tentam tirar o máximo que puderem dos clientes.
Independente dos estereótipos o certo é que, como afirma José
Cid Campelo, “advogado sem ética é melhor não o ser.”26
No mundo cinematográfico não há como escapar a estes
estereótipos, que se fazem presentes em muitos filmes, seja de
forma crítica seja de forma a tê-los como se fossem regra. A atuação
profissional do advogado, assim como a visão mais genérica sobre a
profissão, é apenas mais uma das muitas temáticas que podem ser
observadas e consequentemente analisadas em sala de aula.
n 6. CONCLUSÃO

O cinema, desde sua criação é não apenas uma forma de
entretenimento mas também uma representação da realidade.
Diante disso, é lógico e cabível que o mesmo possa servir para
apresentar temas distintos e variados de forma a possibilitar uma
visão crítica sobre os mesmos. O cinema apresenta ao espectador
uma visão de mundo, com suas nuances sócio-históricas, que
permitem uma interpretação analítica entre a ficção e a realidade.
E, em sendo assim, o mundo jurídico também pode ser observado
sob esta perspectiva.
O presente artigo teve como objetivo mostrar que obras
cinematográficas, tematicamente pertinentes ao mundo jurídico,
26

CAMPELO, José Cid. 2000, p. 69.
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podem servir como base para não apenas observar como estas
se estabelecem mas principalmente para servir como fonte de
estudo e análise.
Há nitidamente diferenças entre o sistema jurídico norteamericano, de onde provém a maioria dos filmes, e do sistema
brasileiro. Porém, ressalvadas as diferenças, é possível observar
que há uma grande fonte de pesquisa a ser explorada nas obras
cinematográficas. Em síntese, como visto, se bem trabalhada
trata-se de uma fonte didaticamente pouco explorada porém
infinitamente rica.
Especificamente em relação ao mundo jurídico há filmes que
podem retratar de forma bastante eficaz desde o funcionamento
dos trâmites processuais, assim como todos os elementos formais
que os envolvem, até mesmo a própria função do profissional
da área jurídica, que, como visto, via de regra é apresentado
estereotipado. Porém, isto também pode ser matéria para análises
mais profundas quanto a questões ético-morais pertinentes à
profissão.
Por fim, pode-se concluir que o presente trabalho não teve
como objetivo esgotar o tema mas sim apresentar a possibilidade
do uso de obras cinematográficas como uma fonte agradável
de pesquisa acerca de questões pertinentes relativas do mundo
jurídico e suas nuances. Cabe a cada um explorá-las da melhor
Nielson Ribeiro Modro

forma possível.
n REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADVOGADO do Diabo. Direção: Taylor Hackford. Produção:
Barry Bernandi, Stephen Brown, Taylor Hackford. Roteiro:
Jonathan Lemkin e Tony Gilroy. ���������������������������
Intérpretes: Keanu Reeves;

164

LVmodro.indd 164

19.08.10 18:25:07

Artigos Esparsos

Al Pacino; Charlize Theron; Jeffrey Jones; Judith Ivey; Craig T.
Nelson; Connie Nielsen. Estados Unidos: Warner Brothers, 1997.
1 filme (144 min), son., color., DVD.
ARRUDA JR., EDMUNDO L. de. Ensino jurídico e sociedade
– formação, trabalho e ação social. São Paulo: Acadêmica,
1989.
BITTAR, Eduardo C. B. Direito e ensino jurídico – legislação
educacional. São Paulo: Atlas, 2001.
BLADE RUNNER – o caçador de andróides. Direção: Ridley
Scott. Produção:
�����������������������������������������������������
Michael Deeley, Bud Yorkin. Roteiro: David
Peoples e Darryl Ponicsan. Intérpretes: Harrison Ford; Rutger
Hauer; Sean Young; Edward James Olmos; M. Emmet Walsh;
Daryl Hannah. Estados Unidos: Warner Brothers, 1982. 1 filme
(116 min), son., color., DVD.
BRASIL. �����������������������������������������������
Constituição (1988). Constituição da República
Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.
CAMPELO, José Cid. O ensino da ética nos cursos jurídicos.
In: FARAH, Elias (coordenador). Ética do advogado: I e II
Seminários de Ética Profissional da OAB/SP. São Paulo: LTR,
2000.
CAPOTE. Direção: Bennett Miller. Produção: Caroline Baron,
Michael Ohoven, William Vince. Roteiro: Dan Futterman.
Intérpretes: Philip Seymour Hoffman; Catherine Keener; Clifton
Collins Jr.; Chris Cooper; Bruce Greenwood. Estados
����������������
Unidos:
Sony Pictures, 2005. 1 filme (114 min), son., color., DVD.

165

LVmodro.indd 165

19.08.10 18:25:08

DORNELLES, Marlova. O Gesto e o Grito: Uma consciência
coletivizante da violência. Disponível em: <www.ladjanebandeira.
org/cultura-pernambuco/pub/ a2006 n01.pdf>. Acesso em: 10
out. 2008. (artigo).
EADWARD Muybridge. Disponível em: <http://pt.wikipedia.
org/wiki/Eadweard_ Muybridge>. Acesso
������������������������
em: 27 set. 2008.
FOTOGRAFIA – Manual completo de arte e técnica. 2. ed. São
Paulo: Abril Cultural/Time Life, 1980.
KNIGHT, Arthur. Uma história panorâmica do cinema – a
mais viva das artes. Rio de Janeiro: Lidador, 1970.
LACERDA, Gabriel. O direito no cinema – relato de uma
experiência didática no campo do direito. Rio de Janeiro: FGV,
2007.
METZ, Cristian. Linguagem e cinema. São Paulo: Perspectiva,
1980. (Coleção Debates).

Nielson Ribeiro Modro

MOSCARIELLO, Angelo. Como ver um filme. Lisboa: Presença,
1985. (Coleção Dimensões)
NALINI, José Renato. A ética nas profissões jurídicas. In:
FARAH, Elias (coord.). Ética do advogado: I e II Seminários
de Ética Profissional da OAB/SP. São Paulo: LTR, 2000.
MINI dicionário Luft, p. 303.
MODRO, Nielson Ribeiro. Cineducação: usando o cinema na
sala de aula. Joinville: Casamarca, 2005.

166

LVmodro.indd 166

19.08.10 18:25:08

_______. (ilustrações: Paulo Kielwagen). Cineducação em
quadrinhos. Joinville: Univille, 2006.

Artigos Esparsos

_______. Cineducação 2:usando o cinema na sala de aula.
Joinville: Univille, 2006.

_______. Nas entrelinhas do cinema. Joinville: Univille,
2008.
_______. O mundo jurídico no cinema. Blumenua: Nova
Letra, 2009.
O HOMEM que Fazia Chover. Direção:
�������������������������������
Francis Ford Coppola.
Produção: Michael Douglas, Fred Fuchs, Steven E. Reuther.
Roteiro: Bob Yeoman. Intérpretes: Matt Damon; Claire Danes;
Jon Voight; Mary Kay Place; Mickey Rourke; Danny DeVito.
Estados Unidos: Paramount, 1997. 1 filme (135 min), son., color.,
DVD.
ORDEM dos Advogados do Brasil. Conselho Federal. Código
de ética e disciplina da OAB. Disponível em: <http://www.oab.org.
br/arquivos/pdf/legislacaoOab/ codigodeetica.pdf>. Acesso em
08 fev. 2009.
PESKE, Nancy; WEST, Beverly. Cinematerapia para a alma:
guia de filmes para todos os momentos da vida. Campinas, SP:
Verus. 2005.
REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito. 27. ed. São
Paulo: Saraiva, 2002.

167

LVmodro.indd 167

19.08.10 18:25:08

SILVA, Roseli Pereira. Cinema e educação. São Paulo: Cortez,
2007.
TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na educação: professor
na atualidade. São Paulo: Érica, 1998.
VALLE, Gabriel. Ética e Direito. Porto Alegre: Síntese, 1999.

Nielson Ribeiro Modro

WARAT, Luiz Alberto. Introdução geral ao Direito I –
interpretação da lei: temas para uma reformulação. Porto Alegre:
Fabris, 1994.

168

LVmodro.indd 168

19.08.10 18:25:08

11

Roteiro: Algumas
Considerações
Práticas
RESUMO: O presente artigo apresenta uma breve noção
teórica e considerações acerca da criação de roteiros,
desde os elementos básicos que o constituem até alguns
exemplos práticos de como criá-los.

Se em seus primórdios o cinema era visto como uma
possibilidade de registrar a realidade e funcionava como forma
de documentar o cotidiano mesmo quando ainda em seu início
percebeu-se a potencialidade possível de registar narrativas
a partir da captação de imagens em movimento. A câmera
parada, registrando um único ângulo e uma única sequência
de imagens rapidamente deu lugar à possibilidade da edição de
imagens, à junção de várias sequências, em vários ângulos e em
registros diferentes e consequentemente abriu a possibilidade
de contar histórias. E contar histórias até então se fazia apenas
com palavras, essencialmente de forma oral e com uma cada
O presente artigo é uma compilação de capítulos publicados nos livros O Mundo
jurídico no Cinema (2009) e Nas Entrelinhas do Cinema (2008), ambos do autor.
Trata-se de texto ainda inédito mas a ser publicado como capítulo de um livro do
projeto Salve o Cinema.
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vez mais crescente tendência pelo registro escrito a partir da
alfabetização de uma classe até então alheia às letras. Mesmo na
era do cinema mudo, em que não havia recurso conhecido para a
gravação de sons simultaneamente com as imagens, já se contavam
histórias aproveitando recursos essencialmente literários, mais
especificamente das narrações.
Na literatura tradicional uma narrativa basicamente compõese por personagens, elementos que praticam determinadas ações,
ocorridas em determinado espaço num lapso temporal que
permita a ocorrência destas ações, e que são contadas/narradas a
partir do ponto de vista do próprio personagem ou da perspectiva
de alguém que está fora dos acontecimentos. Em outras palavras
temos, simplificadamente, os elementos necessários a qualquer
história: personagens, espaço, tempo, ação e narrador. No
início, a câmera do cinema funcionava como se fosse o olhar do
narrador realizando a contação de uma história, realizada por
alguém que observa os acontecimentos; e, aos poucos, o cinema
acaba por incorporar recursos próprios da literatura para dar
mais consistência a suas próprias histórias, por vezes aproveitando
textos já prontos, adaptando-os dos livros, das palavras escritas,
para as imagens.
A literatura possui sua própria história que se perde nos
primórdios da prórpia história da humanidade. Contar histórias
e usar as palavras para causar emoção é uma herança pré-existente
à própria escrita, quando os grupos humanos ainda transmitiam
oralmente suas vivências, relatos e sua própria história. Através
dos séculos a literatura serviu sempre como uma expressão
artística que retrata o homem e sua época através do seu modo
de pensar e viver. Trata-se não apenas de um registro histórico
factual mas também um registro, assim como qualquer arte,
representativo da realidade e de uma época. A palavra, e seu
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domínio é um dos diferenciais do ser humano, o domínio da
imagem é apenas uma etapa complementar da racionalidade
do processo comunicativo, ou seja, linguagens distintas que se
interagem e se complementam.
Não é de se estranhar portanto que, no início da história do
cinema, uma série de puristas chegou a pregar o fim da literatura.
Afinal, qual seria o sentido em se perder horas intermináveis lendo
um clássico com centenas de páginas se em cerca de duas horas
seria possível ter sua concepção em imagens e sons na tela do
cinema? Tal conceito perdurou por décadas, mas por mais que
o mundo contemporâneo seja cada vez mais imagético a palavra
escrita ainda perdura, resiste e não se esvai. Afinal todo e qualquer
processo comunicativo passa também pelo aspecto verbal.
Mesmo com o cinema incorporando recursos da literatura e
utilizando-a como fonte de criação num primeiro momento, e
posteriormente o cinema evoluindo rapidamente e influenciando
a literatura (veja-se por exemplo a linguagem cinematográfica
excessivamente fragmentada do final do Século XX e os textos
seguindo esta tendência com períodos cada vez mais curtos
numa sucessão cada vez maior de recortes nas sequências de
ação), tratam-se de duas expressões artísticas diferenciadas, e
por mais que se aproximem e se influenciem cada qual tem suas
peculiaridades.
Pode ser tomada como um exemplo desse entrelaçamento
de possibilidades a obra O Senhor dos Anéis, uma criação
de J. R. R. Tolkien, um professor e filólogo que colocou muitos
anos de dedicação sobre um trabalho literariamente magnífico,
O SENHOR DOS ANÉIS. New Line Cinema/Warner Brothers - A trilogia dividese em três filmes: O Senhor dos Anéis - A Sociedade do Anel, lançado em 2001; O Senhor
dos Anéis - As Duas Torres, lançado em 2002 e O Senhor de Anéis - O Retorno do Rei,
lançado em 2003.
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e que foi posteriormente transformado em filme. O livro, e suas
centenas de páginas, publicado em 1954 demorou dezesseis anos
para ficar pronto, e cria um mundo ficcional que inclui também
a criação de uma língua própria dos personagens. A adaptação
cinematográfica só foi possível por ser realizada também em forma
de uma longa trilogia, assim como os livros. Além disso, tratamse de cerca de dez horas de projeção para poder dar conta da
proposta de levar às telas toda a saga descrita na obra de Tolkien.
A riqueza de detalhes e a grandiosidade épica também só foi
possível graças a modernos recursos tecnológicos, com efeitos
surpreendentes e realísticos. Lendo o livro e vendo o filme podese perceber nitidamente que um não subsitui o outro, mas ambos
acabam sendo complementares, pois são duas formas distintas
de lidar artisticamente com o mesmo objeto. Percebe-se que
há nitidamente uma sintonia estreita entre o texto original e o
filme, entre o verbal e o imagético.
Percebe-se ainda que quando se fala em um filme falase obviamente em uma obra que requer uma narrativa, que
é baseado em um roteiro pré-determinado e construído. O
roteiro basicamente pode ser definido como uma sequência de
imagens a ser posteriormente produzida mas ainda concretizada
apenas em palavras, permitindo assim que se tenha uma prévisualização do resultado final por parte de toda a equipe
de produção. Normalmente também não se trata de algo
necessariamente acabado, podendo sofrer mudanças durante o
processo. Por exemplo, mudanças que o diretor possa considerar
mais adequadas ou mesmo determinados atores que podem ser
mais ou menos eficazes em relação a incorporar os personagens
que estarão posteriormente no filme, não sendo raros os casos
de personagens secundários no roteiro mas que prevalecem sobre
todos os outros quando da produção final. Diferentemente de um
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texto literário, o roteiro possui algumas características textuais
próprias pois terá como objetivo demonstrar em palavras o que
deverá ser transformado em imagens.
De certa forma pode-se perceber que sem o auxílio do texto
verbal o texto imagético pode acabar por não se realizar ou não
ser realizado de forma adequada. Por outro lado, o texto imagético
é muito mais rapidamente recepcionado. Sinteticamente podese afirmar portanto que são linguagens que possuem pontos de
contato e pontos de distanciamento, porém tanto o cinema quanto
a literatura são artes que se complementam e que emprestam
recursos entre si.
Enfim, o cinema certamente é antes de tudo uma possibilidade
de poder contar histórias, e as histórias se desenvolvem a partir
de uma narração. Assim, desde os primórdios da história da
imagem em movimento, ainda na virada do século XIX para o
século XX, começa a existir a necessidade de um profissional
responsável por dar forma aos filmes, neste primeiro momento
como o responsável por dar uma certa previsibilidade ao que
será realizado, sendo então possível dimensionar e gerenciar os
custos e elementos envolvidos na produção do que se deseja. Até
porque não se trata de um produto produzido em série, como
numa indústria que contenha uma linha de montagem, pois cada
filme tem suas peculiaridades.
Sem dúvida um dos principais profissionais no mundo da
criação audiovisual é o roteirista. Afinal, é da sua capacidade
criativa que saem as ideias posteriormente transformadas em
obras cinematográficas (aqui usando o termo de forma ampla
relativa tanto quanto a cinema como videoprodução, por
exemplo). O roteirista é antes de qualquer conceito o criador
do mundo imagético a ser produzido posteriormente, afinal é
ele o responsável pela criação. Normalmente o roteirista trabalha
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diretamente com o argumentista, quando não acaba por acumular
estas funções. A partir de um argumento, idéia ou concepção sobre
uma possibilidade de filmagem, inicia o trabalho do roteirista que
é o responsável pela história ou sequência do filme. É ele quem
cria o texto que contém a sequência a ser produzida, a sequência
de falas das personagens e/ou narrador, desenvolvida em uma
linguagem técnica específica. Sendo assim, não é temeroso dizer
que há mercado de sobra para bons roteiristas, com criatividade
e que saiba como traduzir boas histórias em boas imagens.
Diante disto, pode-se afirmar que o roteiro pode ser definido
como uma sequência de imagens a ser produzida mas concretizada
ainda em palavras, permitindo que se tenha uma pré-visualização
do resultado final por parte de toda a equipe de produção.
Outra característica do roteiro é que não se trata de algo
necessariamente acabado, podendo sofrer mudanças durante o
processo de filmagem. Por exemplo, podem ocorrer mudanças
que o diretor possa considerar mais adequadas ou mesmo
determinados atores que podem ser mais ou menos eficazes em
relação a incorporar os personagens que estarão posteriormente
no filme, como já dito, não sendo raros os casos de personagens
secundários no roteiro mas que prevalecem sobre todos os outros
quando da produção final.
Diferentemente de um texto literário, o roteiro possui
algumas características textuais próprias já que terá como
objetivo demonstrar em palavras o que deverá ser transformado
em imagens. De
�����������������������������������������������
certa forma acaba por se aproximar muito do
texto dramático utilizado para o teatro, porém, acaba indo muito
além deste devido suas próprias peculiaridades e possibilidades
hoje praticamente infinitas. Normalmente os principais elementos
encontrados em um roteiro são: a divisão de cenas (serve para
indicar visualmente o espaço, não sendo um resumo da ação mas
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sim apenas a ambientação), a narração (basicamente é a própria
história, o enredo do filme, em que se apresenta tudo o que se
deseja que o espectador veja), os diálogos (a reprodução de tudo o
que deverá ser falado durante o filme, seja pelos atores ou mesmo
narrador), e as rubricas (tudo aquilo que não se fala mas serve
para indicar uma intenção ou pequenas ações do personagem).
n A divisão de cenas

Cada cena é como se fosse um núcleo a ser desenvolvido para
ser, ao final, transformado numa única sequência. Normalmente
usado quando se muda o tempo e/ou espaço. Assim, o elemento
textual que vem nitidamente especificado, indicando uma nova
cena e consequentemente que haverá um trabalho diferente de
uma cena anterior ou posterior, é necessário para que se prepare
todo o aparato para aquela sequência específica. Normalmente
vem indicada em uma linha escrita toda em maiúsculas e separada
do resto do texto por pelo menos uma linha em branco acima e
abaixo, tendo ainda informações genéricas quanto à visualização
da imagem que se deseja. Não há uma sequência obrigatória mas
normalmente tem-se o número da cena, que indica sua posição
ao final da montagem e pode auxiliar em eventuais referências
quanto a outras cenas; o ponto de vista em que serão captadas as
imagens já que, por exemplo em uma sequência que ocorra em um
ônibus podem ser feitas de fora (EXT – ou externa) ou dentro do
mesmo (INT – ou interna), sendo possível a intercalação destes
pontos de vista ou mesmo iniciar a cena em um deles e terminar
em outro; a indicação de luz, normalmente indicada como dia
ou noite, possibilitando a ambientação do espectador quanto à
possibilidade de horário; e, ainda, o local onde ocorre a cena
sem necessidades de descrições ou detalhes a menos que isso seja
175

LVmodro.indd 175

19.08.10 18:25:09

indispensável, como num filme que ocorra em apenas um local,
escola por exemplo, em que se fazem necessárias descrições de
locais mais específicos (sala 1, sala do diretor, ginásio de esportes,
em frente ao corredor da sala 20...).
Enfim, a divisão de cenas serve para indicar visualmente
o espaço, não sendo um resumo da ação mas sim apenas a
ambientação. Desnecessária também uma infindável enumeração
de cenas em sequências rápidas como em uma conversa telefônica
em que se tem dois ambientes e cortes sucessivos.

Nielson Ribeiro Modro

n A narração

A preocupação com a narração é buscar apresentar o
encadeamento de toda a ação a ser desenvolvida, seguindo sua
sequência dentro do filme. De forma sucinta trata-se da história,
do enredo do filme, em que se apresenta tudo o que se deseja
que o espectador veja, na ordenação lógica imaginada. O grau de
detalhamento depende da intenção do roteirista e de como ele
imagina a cena, sendo que as reações do personagem geralmente
são visíveis para o espectador e da mesma forma devem ser visíveis
o suficiente para o leitor do roteiro. Podem ainda servir para
complementar reações de outros personagens a determinadas
falas. Normalmente não se indicam movimentos, enquadramentos
ou posicionamentos de câmera, já que estes elementos ficam a
critério do diretor.
Quando necessário há uma descrição, de forma breve e sucinta,
dos cenários e dos personagens quando de sua primeira aparição,
buscando dar uma orientação em relação ao rumo de trabalho
das outras equipes (direção, cenógrafos, atores...). Seu nome e
os traços físicos essenciais que servem para identificá-lo devem
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ser descritos, de forma visual para facilitar a memorização. Os
elementos psicológicos ou biográficos devem ser trabalhados no
decorrer do roteiro e apresentados em forma de diálogos e ações.
Da mesma forma deve ser a descrição do cenário, com elementos
sucintos.
n O diálogo

A noção de diálogo é extremamente simples, pois assim como
num texto dramático, trata-se da reprodução do que cada ator
deve falar quando de sua representação. Tudo o que é falado em
um filme obrigatoriamente deve estar em seu roteiro, de forma
clara, não podendo ser apenas uma referência como “João e Maria
brigam devido seu filho”, mas sim o que cada um diz durante
a discussão, quais palavras serão ditas. Normalmente indica-se
antes, em letras maiúsculas, quem é o responsável por cada fala
do roteiro. Pode-se indicar ainda, entre parênteses e ao lado do
nome de quem fala, se o personagem está fora de quadro (FQ)
ou com voz sobreposta (VS), ou seja, não aparece na cena mas
a sua voz se faz ouvir.
n A rubrica

As rubricas são tudo aquilo que não se fala mas serve para
indicar uma intenção ou pequenas ações do personagem, ou
seja as transições indicativas que explicitam o que deve ser feito
mas que não aparecerão explicitamente na cena. São portanto
as indicações que servem para orientar o diretor, assim como
referenciar aos atores, em relação à movimentação ou formas
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como falar e portar-se, e que aparecem indicadas junto às falas.
Não são ditas pelos atores mas são importantes pois demonstram
o como falar o que há para ser dito, da mesma forma que o como
comportar-se na cena. A exemplo dos outros elementos deve-se
evitar o excesso, colocando apenas o que for necessário, de forma
sucinta e clara.
A partir dos elementos acima, um exemplo poderia ser:

Nielson Ribeiro Modro

CENA 1 - EXT/NOITE - PRAÇA
João está sentado em um banco, com
a cabeça baixa. Vindo pelo lado direito
aparece outro homem magérrimo, com
cerca de 30 anos e aparentemente
embriagado, que caminha vagarosamente
e ao chegar perto do banco coloca a mão
no bolso e anuncia.
HOMEM – É um assalto, não se mexa!
(tom ameaçador)
João levanta calmamente a cabeça e
encara o homem.
Outro exemplo, completo, encontra-se abaixo. Trata-se de
uma experiência realizada em sala de aula, com alunos do curso
de Letras da Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE,
durante as aulas da disciplina de Literatura e Cinema. A idéia
original foi criar vídeos tendo por base textos literários, e dentre
os textos escolhidos um deles foi O Brinco, de Luís Fernando
Veríssimo, que foi adaptado e transformado em vídeo.
A Corrente, foi uma adaptação do conto original já que como
no texto há três personagens masculinos e a equipe que trabalhou
no vídeo era constituída apenas por mulheres, houve a necessidade
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de uma adaptação dos personagens e falas para que pudesse ser
realizado. A idéia original continuou na sua essência, porém tratase de uma nova história. Basta comparar a crônica originalmente
publicada e o texto abaixo para perceber que a idéia é a mesma,
porém as soluções e desenvolvimento acabam sendo diferentes,
ou seja, adaptadas.
A CORRENTE
CENA 1 - QUADRO/CRÉDITOS
INICIAIS
Logotipo Univille
Departamento de Letras
Apresenta
A Corrente
CENA 2 - INT/NOITE - SALA
MAURA – andando de um lado para o
outro, disca um número no telefone.
Som de campainha de telefone
CENA 3 - INT/NOITE - QUARTO DE
RÚBIA
Quarto de Rúbia, que acende a luz do
abajur ao lado da cama e atende ao
telefone.
RÚBIA – (com voz de sono) – Alô...
MAURA (tom imperativo) – Rúbia, deixa
eu falar com o Marcos.
RÚBIA – O quê?!
MAURA – Eu sei que ele está aí, passa o
telefone para ele!
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RÚBIA (calma) – Maura, você
enlouqueceu? O que o Marcos ia estar
fazendo aqui a essa hora?
MAURA (tom imperativo) – Eu só quero
falar com ele. Eu não vou brigar, eu não
vou fazer cena...
RÚBIA (puxando o relógio para seu lado
e olhando as horas) – Mas o que é isso?!
Você sabe que horas são?
MAURA (irônica) – Desculpe se
interrompi qualquer coisa, mas eu preciso
falar com o Marcos...
RÚBIA – Maura... escuta, são três
da manhã... estou dormindo, e não
tem ninguém aqui... muito menos...
(aumentando o tom de voz) Ô Maura
quem você pensa que eu sou? Você e o
Marcos são os meus melhores amigos...
MAURA (irritada) – O Marcos não é só o
seu amigo não é Rúbia, eu sei você e ele?
RÚBIA (resignada) – Mas que loucura
Maura!
MAURA – Deixa eu falar com ele!!?
RÚBIA (Tom calmo, mas demonstrando
irritação) – Quer saber de uma coisa? Vai
à merda! Se o Marcos não está em casa
eu não tenho nada a ver com isso. Aqui
ele não está!
MAURA – Hummmm você não sabia?
Mas eu vi você comprando a corrente
para ele no calçadão!
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RÚBIA (tom de espanto) – Que corrente?
MAURA (tom ameaçador) – Eu vi! E no
dia seguinte a corrente estava no pescoço
do Marcos!
RÚBIA – Ah! E ele disse que eu dei pra ele?
MAURA – Ele não disse nada, eu vi!
RÚBIA – Maura... Maura... Maura...
MAURA (ameaçadora) – Você quer que
eu faça uma cena? Então está bem, estou
indo para aí agora mesmo? Vou fazer a
cena completa: revólver na mão, a esposa
traída, tudinho... te prepara... (desliga o
celular com raiva)
CENA 4 - INT/NOITE - QUARTO DE
RÚBIA
RÚBIA desliga o telefone. A luz do quarto
é acesa. Aparece Rúbia deitada que vira
para o lado, e a imagem mostra alguém a
seu lado na cama.
RÚBIA – Você e o Marcos Roberta?
ROBERTA – Por que eu e o Marcos?
RÚBIA – Porque a corrente que eu te dei
foi parar no pescoço dele!
ROBERTA – Deve ser alguma parecida!
RÚBIA (irritada) – Ah, por favor Roberta!
Tudo menos mentira!
ROBERTA (tom de desculpa, sentando-se
na cama) – Está bom, eu dei a corrente.
Mas não foi para o Marcos, foi para o
Luís!
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RÚBIA (assustada, sentando-se na cama)
– Luís?
ROBERTA – É, para o Luís, o meu
marido! Eu juro!
RÚBIA – E você sabe onde o Luís está
agora?
ROBERTA – humm deve estar em casa?
Por quê?
RÚBIA – Porque o Marcos não está em
casa!
ROBERTA – Você acha que o Marcos e o
Luís...?
RÚBIA (incisiva) – É melhor você ir
embora! Eu estou esperando alguém.
ROBERTA – Quem?
RÚBIA – A Maura vem me matar!
ROBERTA – eu fico!
RÚBIA – Você vai!
Roberta levanta-se, sai da cama.
RÚBIA (chamando) – Roberta!
ROBERTA – Hãn?
RÚBIA – Você não gostou da corrente?
CENA 5 - QUADRO/CRÉDITOS FINAIS
FIM
SERÁ?
Informações técnicas
Roteiro baseado no conto O BRINCO, de
Luís Fernando Veríssimo.
MAURA – Silvia Vieira Sarnowski
RÚBIA – Cristiane Zanluca
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ROBERTA – Karina Vargas
IMAGENS E EDIÇÃO – Nielson Ribeiro
Modro
Joinville - 2004
O vídeo tem um tempo total de 3,24
minutos, e caso queira conferir o
resultado final o mesmo pode ser acessado
em: http://www.modro.com.br
n Storyboard

Vale comentar ainda que após realizado o roteiro, e tendo
sido devidamente aprovado, o próximo passo é fazer o storyboard
que nada mais é do que um filme contado em quadros, ou seja,
o roteiro desenhado como algo muito próximo de uma história
em quadrinhos, com a diferença que não se tem balões e nem
se destina à reprodução. O storyboard é muito utilizado, além
do cinema, na publicidade e na animação, pois se trata de uma
possibilidade de visualizar algo (quadros/enquadramentos) que será
efetivamente concretizado através de outro meio (filme). Trata-se
de uma ferramenta que auxilia a toda a equipe de produção nas
discussões prévias para o melhor caminho para que o resultado
final seja o mais próximo possível do que foi idealizado. De
forma resumida o storyboard cumpre as funções de ajudar aos
criadores na visualização do filme possibilitando discutir os
elementos técnicos (ângulos, planos, ritmo, sequência...), ajudar
na apresentação visual do roteiro para os responsáveis, e ajudar
a orientar a equipe de produção a realizar o que foi efetivamente
idealizado e aprovado.�
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n Algumas dicas

Em relação ao trabalho de criar roteiros há algumas dicas que
podem ser importantes para quem tenha interesse no assunto.
Ao escrever um roteiro deve-se sempre prezar pelo bom senso
e ter em mente que se trata de um texto que objetiva apresentar
imagens e possibilitar uma visualização de cada cena descrita,
sempre realizada com uma visão externa e portanto descrita em
terceira pessoa.
Deve-se evitar cenas que não possam ser filmadas, seja por
questões técnicas, seja por limitação de recursos/equipamentos
ou seja por questão qualitativa, já que nem sempre uma solução
possível é necessariamente a mais adequada. Muito comum
ocorrer isso em sequências que focam a ação nos pensamentos
dos personagens, e a simples narração por sobre uma imagem
em close do rosto nem sempre dá conta do que se deseja. Na
dúvida deve-se optar pelo mais simples e eficaz.
A sequência do roteiro deve ser a sequência das cenas que não
é necessariamente a ordem cronológica da ação, tomando cuidado
quanto a aspectos de continuidade para evitar possíveis falhas.
Os verbos utilizados devem aparecer no presente já que o
tempo de visualização de um filme sempre é o presente, mesmo
quando ocorre um flash-back, que pode ser indicado por uma
série de recursos (imagem em preto e branco, esfumaçado,
sépia...), ele é apresentada ao espectador no presente.
Também deve-se tentar estabelecer com o texto uma relação de
tempo idêntica ao tempo da imagem, ou seja, buscar reproduzir
no tempo da leitura o tempo aproximado do filme. Cenas rápidas
necessitam de descrições mais rápidas e ao contrário cenas que
sejam mais contemplativas podem exigir uma descrição mais
detalhada, e portanto mais lenta. Trata-se de algo complexo e
que nem sempre ocorre.
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Utilizar as regras de roteirização não significa que o diretor
irá produzir algo exatamente como imaginado pelo roteirista,
mesmo porque há sempre possibilidades de mudanças, porém se o
roteiro for capaz de demonstrar visualmente o que foi imaginado
certamente esta primeira impressão será respeitada pelo diretor
e por toda a equipe, e o resultado final será muito próximo do
que foi idealizado pelo roteirista.
Criar um roteiro é antes de qualquer coisa criar uma história
a ser contada. Assim como na literatura as boas histórias são as
que prendem o leitor, que fazem com que ele se sinta inserido,
catarticamente, no desenrolar da ação. Assim um bom roteiro passa
necessariamente por uma boa ideia/trama a ser desenvolvida.
Cabe ainda salientar que, assim como em qualquer setor
do conhecimento, uma boa forma de aprender é lendo muito.
Roteiros prontos, que são facilmente encontrados, são a melhor
forma de estudar como fazer roteiros.
Por fim, cabe ressaltar que a literatura sempre acompanhou
a história da humanidade, já o cinema é historicamente bastante
recente. Apesar disso uma de suas funções básicas, contar histórias,
continua sendo o principal fator de aproximação com o público,
mas há um fato que não pode ser negado: já faz pouco mais de
um século que as pessoas ficavam em uma barraca de lona tendo
à frente uma tela branca na qual era projetada uma imagem de
um trem que vinha chegando a uma estação, como se estivesse
vindo em direção aos espectadores, e provocava como reação um
debandar pelo medo causado pela imagem, como se um desastre
estivesse mesmo na iminência de ocorrer. Essa mesma reação e
emoção causadas nos primódios do cinema ainda hoje se veem
presentes em produções que arrebatam o espectador e o remetem
a um mundo de infinitas possibilidades emocionais. São estas as
possibilidades que o cinema possibilita e, de certa forma, são
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as mesmas possibilidades para as quais a literatura conduz seus
leitores há milênios. Em outras palavras, as boas histórias, ainda
que se repitam na essência, são eternas.
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