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RESUMO  

Esta pesquisa tem o objetivo de compreender como a direção de arte no cinema contribuiu na 

representação das imagens (cenários e caracterização dos personagens) na adaptação 

cinematográfica do livro Em chamas (2011). Para a análise do objeto de estudo, o longa 

metragem Jogos Vorazes – Em Chamas (2013), foi realizada uma pesquisa bibliográfica onde 

se aborda a linguagem cinematográfica, os conceitos de adaptação de obra literária para o 

cinema, além do estudo da direção de arte na adaptação cinematográfica. Dessa forma, se utiliza 

a análise comparativa para observar diferenças e semelhanças entre eles, através de categorias. 

As categorias são ferramentas utilizadas pela análise de conteúdo; e para aprofundar as análises 

da estética, recorre-se a análise fílmica.  

  

Palavras-chave: Audiovisual; Adaptação; Direção de arte; Análise Fílmica; Jogos Vorazes - 

Em Chamas.  

  

ABSTRACT  

This research has the purpose to understand how the production design in films contributed in 

the image representation (movie set designs and characterization) of the film adaptation of the 

book Catching Fire (2011). To analyze the object of study, the feature film The Hunger Games: 

Catching Fire (2013), a bibliographic research was made on cinematographic language, the 

concepts of book to movie adaptation, and the production design on film adaptation. Therefore, 

a comparative analysis is used to observe differences and similarities between them, through 

categories. These categories are tools used by content analysis; to deepen the aesthetic analysis, 

the film analysis is used.  

  

Keywords: Audiovisual; Adaptation; Production Design; Film Analysis; The Hunger Games:  

Catching Fire.  
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1 INTRODUÇÃO  

  

  A publicidade utiliza muitas técnicas linguísticas e persuasivas que fazem com que o 

público alvo tenha desejo de consumir determinado produto. No processo de criação da 

campanha publicitária, algumas experiências do profissional são levadas em consideração, 

como as referências cinematográficas, literárias, musicais e outras formas de expressão artística 

(COVALESKI,2009). E é nesse ponto que os artifícios da linguagem cinematográfica são 

utilizados pela publicidade, pois segundo Covaleski (2009, p.18) ambos são “meios 

audiovisuais que trabalham a partir da mesma base de composição e de montagem de imagens 

para criar um significado”.  

  O audiovisual tem muitas maneiras de contar histórias, tanto na publicidade quanto no 

cinema. Para a construção de uma história é necessário criar um enredo, onde todo o conteúdo 

é exposto, contendo início, meio e fim, de forma que faça sentido à trama. A importância do 

enredo é traduzida nas palavras de Field (2001, p.181) “sem enredo não há história; sem história 

não há roteiro”. O enredo 1  veio antes da linguagem audiovisual, onde as histórias eram 

registradas de várias formas e repassadas. O livro é uma dessas formas, mais perenes, que existe 

desde o início do século XV. Para o autor, as diferenças entre o texto literário e o roteiro 

cinematográfico são específicas,   

   

 um romance geralmente lida com a vida interior de alguém, os pensamentos, 

sentimentos, emoções e memórias do personagem que ocorrem dentro do 

cenário mental da ação dramática. [...] Um roteiro lida com exterioridades, com 

detalhes — o tique-taque de um relógio, uma criança brincando numa rua 

vazia, um carro virando a esquina. Um roteiro é uma história contada em 

imagens, colocada no contexto da estrutura dramática (FIELD, 2001, p.174).  

  

  Os livros contam histórias através da escrita, e o leitor desse livro imagina um 

determinado cenário e seus personagens. As obras literárias podem ser adaptadas, o que consiste 

em contar a mesma história em outro tipo de mídia, como, por exemplo, a história de um livro 

que é adaptado para o cinema. Para Field (2001, p. 174) “adaptar uma novela, livro, peça de 

teatro ou artigo de jornal ou revista para roteiro é a mesma coisa que escrever um roteiro 

original. ‘Adaptar’ significa transpor de um meio para outro”. Field (2011, p. 176) coloca que 

o “material original é uma fonte. O que você faz com ele para moldá-lo num roteiro é por sua 

conta. Você pode ter que acrescentar personagens, cenas, incidentes e eventos. Não copie 

simplesmente um romance para um roteiro; faça-o visual, uma história contada em imagens”.  

                                                 
1 Cadeia de acontecimentos, organizada seguindo um modo dramático escolhido pelo autor. Disponível em: 

<http://www.roteirodecinema.com.br/manuais/vocabulario.htm />. Acesso em: 14 ago. 2014.  
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  As adaptações cinematográficas são baseadas em um texto original, como um livro ou 

uma peça, que é ajustado para se adaptar ao meio do filme. Muitos livros da literatura clássica 

já foram adaptados para o cinema, como as peças de Shakespeare ou, até, as mais recentes, 

como a trilogia Senhor dos Anéis de Tolkien (BARNWELL, 2013). Quando um livro é 

adaptado para as telas é necessário fazer algumas mudanças no roteiro cinematográfico, pois 

alguns trechos da obra literária podem ser substituídos para que a visualização da história que 

será contada no filme fique mais interessante para o espectador.  

  Para que o roteiro seja de fato visualizado, o departamento de arte do filme entra em 

ação. A direção de arte é responsável por criar o mundo físico, o que pode ser visto, como os 

cenários, os objetos de cena, caracterização dos personagens e figurino. Para Barnwell (2013, 

p.18) a direção de arte “é essencial porque o ambiente habitado pelas personagens ajuda a 

transmitir as ideias do roteiro e transporta o público para o espaço cinemático”.  

Nesse contexto, tomamos como problema de pesquisa a seguinte questão: como a direção 

de arte no cinema contribui para a visualização das histórias na adaptação cinematográfica do livro 

Em chamas (Suzanne Collins, 2011)? O objeto de estudo desta pesquisa é o filme Jogos Vorazes 

– Em Chamas, lançado em novembro de 2013, sequência do filme Jogos Vorazes (2012). O 

longa-metragem Jogos Vorazes – Em Chamas foi adaptado a partir da obra literária Em Chamas 

(2011), segundo livro da série Jogos Vorazes (2010), da escritora Suzanne Collins.  

Deste modo, como objetivo geral da pesquisa pretendeu-se observar como a direção de 

arte no cinema contribuiu na representação das imagens (cenários e caracterização dos 

personagens) na adaptação cinematográfica do livro Em chamas (2011). Assim, para dar conta 

do objetivo geral foi necessário compreender os pontos principais da adaptação de obras 

literárias para o cinema; investigar como a direção de arte representa as imagens descritas no 

livro; comparar trechos do livro Em Chamas e cenas do filme, observando a construção de 

cenários e caracterização dos personagens por parte da direção de arte.  

Acredita-se que este estudo contribui para a produção e reflexão sobre a linguagem 

audiovisual, cada vez mais presente na publicidade. E como a publicidade está cada vez mais 

se aproximando do cinema, tanto no investimento de suas produções quanto na estética. Ao 

analisar uma obra audiovisual cinematográfica é possível aplicar algumas de suas técnicas nas 

produções audiovisuais publicitárias, que têm em média de 15 a 45 segundos. A importância de 

estudar as produções cinematográficas, dá-se ao fato de que o cinema contém diversos 

elementos estéticos e narrativos, que muitas vezes são pensados através de um viés crítico 

reflexivo, com pouco foco acadêmico, e parte conduzidos a partir de pensamentos sobre o 

roteiro e da direção, sem dar valor ao trabalho de outros departamentos, como a direção de arte.  
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A direção de arte, no cinema, é um assunto pouco explorado pelo universo acadêmico, 

tanto na área de comunicação – especialmente na publicidade – quanto em outras áreas, como 

o design. Para Barnwell (2013) a direção de arte tem como função principal ambientar as 

personagens em um espaço físico, pré-determinado no desenvolvimento do roteiro.  

O roteiro de uma produção cinematográfica pode ser o resultado da adaptação de uma 

obra literária. Segundo Field (2001) um romance, por exemplo, quando adaptado para o cinema, 

deve ser apenas uma fonte de ideia. O roteirista transforma as palavras imaginadas em uma 

experiência visual para o espectador. É a partir da escolha dos elementos visuais que a direção 

de arte entra com o trabalho de traduzir o roteiro em uma história contada em imagens.  

Neste trabalho, foram escolhidos uma obra literária, o livro Em Chamas (2011), e um 

filme com roteiro adaptado, baseado na mesma obra, Jogos Vorazes – Em Chamas (2013). Por 

ser ambientada no futuro, a história dá liberdade à direção de arte para criar cenários, figurinos, 

e caracterizar as personagens na sua versão para o cinema. Mesmo com tal liberdade, percebe-

se que alguns elementos são mantidos fiéis ao livro.   

O objeto e o tema da pesquisa são justificados pelo lado pessoal, tanto pelo livro que é 

base para a obra fílmica e o próprio filme, quanto pelo interesse na área do audiovisual, em 

específico a direção de arte. O objeto justifica-se também por sua atualidade e originalidade.  

Pelo fato de o filme ter sido lançado há menos de um ano, não se encontram trabalhos 

acadêmicos que registrem o tipo de análise que deve ser realizada a partir desta pesquisa. Ao 

perceber a escassez de trabalhos acadêmicos voltados para à direção de arte, e como forma de 

ampliar os estudos sobre o assunto, resolveu-se analisar a direção de arte de uma grande 

produção cinematográfica baseada em um livro, e descobrir como ela pode transformar o que 

só está na imaginação do autor e do leitor, em algo verossímil e visualmente concreto.  

O trabalho está estruturado em três capítulos, dos quais trazem referências e teorias dos 

principais assuntos abordados. O primeiro, intitulado “A Linguagem Cinematográfica” é 

composto de estudos sobre a história do cinema, desde a criação de sua linguagem específica e 

a configuração de uma estética cinematográfica que compreende tanto as técnicas de filmagens 

e quanto os elementos de narrativa. Já no segundo capítulo denominado “A adaptação da obra 

literária para o cinema” são abordados os principais pontos de um roteiro, o que é uma 

adaptação literária e como são contadas essas histórias em um roteiro para o audiovisual. E no 

último, chamado “A direção de arte no cinema” é apontada a função do diretor de arte nas 

produções cinematográficas, como o processo de pesquisa das locações, ambientação dos 

cenários e caracterização dos personagens.  
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2    A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA  

  

  A linguagem cinematográfica pode determinar muitas maneiras de visualizar a obra 

fílmica, e é por isso que deve ser fundamentada com aportes teóricos para que se tenha 

entendimento desse universo que o cinema contempla.  

  O cinema é fruto de muitas experimentações que vêm sendo aprimoradas desde o final do 

século XIX. O interesse em gerar imagens em movimento foi o começo da história do cinema, a 

curiosidade das pessoas em visualizar tais imagens levou ao desenvolvimento de algumas 

invenções, junto com a exploração de outras formas, como o teatro de sombras2 e a lanterna 

mágica3. No início do cinema, que hoje é conhecido como a sétima arte, não se possuía uma 

linguagem com características específicas para o meio, e muitas foram tomadas emprestadas da 

fotografia e da pintura. Foram os irmãos Lumière que definiram tecnicamente o cinema, 

popularizando a forma de projetar imagens em movimento a partir de seu invento: o cinematógrafo. 

Na medida em que o cinema evoluía em tecnologias, começava a tentativa de padronizar e definir 

uma linguagem própria para essas produções, e nessa tentativa houve a criação de classificações 

próprias e novas denominações para os planos, enquadramentos e para a montagem.  

  Dessas tentativas de adequação e criação de uma linguagem específica pra o cinema, surgem 

os dois primeiros gêneros4 do cinema: documentário e ficção. Para Mascarello et al. (2006, p.30) 

“os filmes encenados existiram desde o início do cinema, mas, na primeira década, as chamadas 

"atualidades", filmes documentários ou de recriação de eventos, superavam em número as ficções”. 

Os irmãos Lumière foram os precursores ao “documentar” cenas cotidianas, o que deixava o 

espectador fascinado com os detalhes dos movimentos registrados. Já quando se deu início das 

produções de obras ficcionais, se sobressai o mágico francês Georges Méliès. Essas produções se 

destacavam por serem realizadas em estúdio, o que era novidade, em uma época em que não se 

possuía tantos recursos tecnológicos como hoje em dia. Segundo Mascarello et al. (2006, p.31) o 

interesse foi gerado pelo fato de “tratarem de assuntos fantásticos, utilizando cenários estilizados, 

baseados em rotinas teatrais, representariam a vertente ficcional do cinema”.   

  Assim, o cinema vai conquistando espaço e transforma-se na primeira mídia de massa. As 

histórias contadas demandam mais tempo de filme e as produções vão ficando mais complexas, 

tanto quanto as narrativas. Ainda no início do cinema, apresentavam-se algumas sequências de 

                                                 
2 Manipulação de um boneco, entre uma luz e uma tela, assim o espectador, vê apenas a sombra do boneco. Disponível em: < 

http://precinema.wordpress.com/2009/10/28/as-sombras-chinesas/>. Acesso em: 24 abr. 2014. 
3 Imagens coloridas projetadas numa tela, através do foco de luz, com vozes, músicas e efeitos sonoros. Placas possuíam 

engrenagens que permitiam movimento nas imagens projetadas (MASCARELLO, 2006, p. 18).  
4 É uma categoria ou tipo de filme que congrega e descreve obras a partir de marcas de afinidade de diversa ordem, entre as 

quais as mais determinantes tendem a serem as narrativas ou as temáticas (NOGUEIRA, 2010, p. 3).   
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imagens que guardavam certo sentido, identificando o projeto de uma narrativa de maneira intuitiva, 

linear e teatral. Desse modo, se fez necessário começar a organizar um pensamento teórico sobre a 

narrativa e montagem na linguagem cinematográfica, no sentido de reunir, testar e refletir sobre a 

utilização dos elementos. Assim foi criada uma linguagem específica.   

  Para Canelas (2010), um dos principais nomes na criação da linguagem cinematográfica 

foi Edwin Porter, realizador audiovisual entre os anos de 1900-1915. Segundo o autor:  

  
Porter foi quem instituiu a forma narrativa ao ser o primeiro a utilizar uma série 

de artifícios e efeitos visuais que mais tarde se converteram em convenções 

específicas do gênero e que ainda hoje são fundamentais para que o público 

compreenda a sequência narrativa da ação que se está a desenrolar [...] o grande 

contributo de Porter para a montagem foi a organização dos planos com o 

objetivo de apresentar uma continuidade narrativa (VIVEIROS (2005); 

DANCYGER(2006) apud CANELAS (2010, p. 3)).  
  

Nesse sentido, a linguagem cinematográfica pode ser compreendida a partir dos 

elementos que a constituem: elementos específicos do cinema e os não específicos. Para Martin 

(2005, p. 28) “a imagem fílmica é portanto, antes de tudo, realista, ou melhor, dotada de todas 

as aparências (ou quase) da realidade”. Sendo assim, o cinema como a arte que permite 

visualizar as imagens, tem o movimento como elemento específico de sua linguagem, como 

afirma o autor: “em primeiro lugar, evidentemente, o movimento, que suscitou o espanto 

admirativo dos primeiros espectadores, [...] o movimento é certamente o caráter mais específico 

e mais importante da imagem fílmica” (MARTIN, 2005, p. 28).  

  Dos elementos não específicos são incluídos os planos, enquadramentos, a direção de 

arte e a direção de fotografia. Para Martin (2005, p. 71) “são chamados não específicos porque 

não pertencem propriamente à arte cinematográfica, sendo utilizados por outras artes (teatro, 

pintura)”. A direção de arte cria uma representação plástica e estética do filme, emoldura a cena 

e forma a caracterização de personagens e ambientes, incluindo o figurino. Já a direção de 

fotografia tem a preocupação com a atmosfera cinematográfica, cuida da iluminação (luz e 

sombra), das cores e da textura da imagem (MARTIN, 2005).  

  Seguindo essa ideia de que o cinema se apropriou de algumas características de outras 

artes, Carrière (1995, p. 22) afirma que “quando ganhou a fala em 1930, requisitou o serviço 

de escritores; com o sucesso da cor, arregimentou pintores; recorreu a músicos e arquitetos. 

Cada um contribuiu com sua visão, com sua forma de expressão”.  

  Como um dos recursos de construção de narrativa, Rodrigues (2007, p. 26) define o 

plano como a menor unidade narrativa de um filme. “A câmera pode estar parada ou em 

movimento [...] O tempo de duração de cada plano varia com as necessidades dramáticas de 

cada cena”. Complementando esta definição, o autor afirma que “as cenas são conjunto de 
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planos”, por isso uma cena pode ser composta de um ou vários planos e são determinadas 

através do espaço físico que compõe. Assim, Rodrigues (2007, p. 26) coloca que uma sequência 

é “o conjunto de cenas. Uma sequência tem início, meio e fim”.   

  A imagem fílmica provoca no espectador um sentimento de realidade, e algumas vezes 

chegam a acreditar naquilo que aparece na tela, como por exemplo quando o público tenta 

avisar a heroína do perigo que ela está sendo ameaçada (MARTIN, 2005). E dentre os fatores 

que determinam como o espectador vai visualizar o filme estão o enquadramento e os planos.  

 O enquadramento é definido por Aumont (2003, p. 98) como o “conjunto do processo, 

mental e material, pelo qual se chega a uma imagem que contém certo campo visto de certo 

ângulo” e Martin (2005, p. 44) completa essa definição colocando que enquadramento no 

cinema trata-se da “composição do conteúdo da imagem, quer dizer, da maneira como o 

realizador planifica”. E planificar para Nogueira (2010, p. 36) consiste em “eleger certos 

aspectos de uma entidade ou elementos de uma ação como alvo de atenção”.  

  Para Rodrigues (2007, p. 26) “o plano é a forma como o diretor narra o roteiro” e 

Barnwell (2013, p. 68) completa que “essa escolha é baseada em uma compreensão da 

linguagem cinematográfica, em que cada plano é usado para uma finalidade específica”. 

Contudo, quando se fala em estética no cinema, o plano pode ser contextualizado de diferentes 

formas, para Aumont (1995, p. 39) plano “abrange todo esse conjunto de parâmetros: 

dimensões, quadro, ponto de vista, mas também movimento, duração, ritmo, relação com outras 

imagens”. Portanto, entende-se que plano pode ser classificado por meio de seu tempo de 

duração, conforme anteriormente definido, e também a partir do seu enquadramento. Segundo 

Martin (2005, p. 46) “a distância entre a câmera e o assunto e pela distância focal da objetiva 

utilizada”, se complementa pela relação entre objeto filmado e espectador, que enxerga através 

das lentes da câmera.   

  Assim, Barnwell (2013, p. 68) descreve que “quanto mais fechado o plano, mais 

específicos serão os detalhes escolhidos e maior a intimidade. [...] Contudo, quando se fica tão 

perto, as informações contextuais são perdidas, como o figurino, a linguagem corporal e o 

ambiente”, dessa maneira entende-se que quanto mais aberto for o plano, mais informações 

serão visualizadas pelo espectador, trazendo todo o contexto da cena, mesmo que tenha a perda 

de algumas expressões que os atores dão para o personagem. É necessário então descrever 

alguns dos principais planos utilizados no cinema, para auxiliar a visualização e a compreensão 

dos planos optou-se por mostrar exemplos imagens do filme Jogos Vorazes – Em Chamas, 

ajudando, dessa forma, na contextualização.   
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O primeiro é o grande plano geral, que Barnwell (2013, p. 70) define como o plano que 

“estabelece a locação e é geralmente usado no início da cena e novamente no final. Ajuda a 

esclarecer a geografia física do espaço e define a atmosfera”. Nesse grande plano geral (Figura 

1), é possível observar a cidade, o rio e até a ponte, mas não fornece muitos detalhes, como por 

exemplo figuras humanas.  

  

  
Figura 1: Grande Plano Geral. Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

  Para Barnwell (2013, p. 70) o plano geral é utilizado para “contextualizar as personagens 

nas suas locações. Esse plano pode geralmente ser usado para distanciar o público dos eventos 

ou sugerir solidão ou isolamento”. No exemplo da figura 2 é possível visualizar a casa em um 

enquadramento mais fechado e perceber alguns detalhes que envolvem o plano geral.  

  

  
Figura 2: Plano geral. Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

  Já no plano inteiro o personagem aparece da cabeça aos pés (RODRIGUES, 2007). 

Dessa maneira é possível enxergar que nesse plano (Figura 3) as ações dos personagens são 

mais perceptíveis, e o cenário serve de plano de fundo para essas ações.  

  

  
Figura 3: Plano inteiro. Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  
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No plano conjunto se enquadra dois ou mais atores com a mesma carga dramática 

(RODRIGUES, 2007). Percebe-se a ação conjunta dos atores e mais detalhes dos elementos 

cênicos que pertencem à cena que está sendo desenvolvida (Figura 4).  

  

  
Figura 4: Plano conjunto. Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

  O plano médio captura o personagem da cintura para cima (RODRIGUES, 2007). Para 

Barnwell (2013, p. 69) esse plano “oferece informações sobre a linguagem corporal e as roupas da 

personagem”. Em complemento a essas ideias, Nogueira (2010, p. 39) afirma que o plano médio 

“permite um equilíbrio entre a distância e o envolvimento, colocando o espectador a meio caminho 

entre a imersão e a contemplação”. É possível enxergar os detalhes das personagens (como o 

figurino, o cabelo e a expressão facial) e do ambiente externo no qual a cena se passa (Figura 5).  

  

  
Figura 5: Plano médio. Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

  No plano americano o personagem é mostrado dos joelhos pra cima (RODRIGUES, 2007). 

Para completar, Barnwell (2013, p. 70) diz que esse plano “oferece mais informações físicas do que 

o plano médio, mas menos detalhes próximos”. É isso que vemos na figura 6, as personagens mais 

longe da câmera, nota-se o figurino mas não os detalhes da maquiagem, por exemplo.  

  

  
Figura 6: Plano americano. Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  
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O primeiro plano mostra o personagem do busto para cima, com objetivo de evidenciar 

a intensidade das características e ações do personagem (RODRIGUES, 2007). Nota-se que o 

rosto aparece mais próximo, revelando com mais clareza as feições das personagens (Figura 7). 

  

  
Figura 7: Primeiro plano. Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

  No close o rosto é mostrado ombro e cabeça, Barnwell (2013, p. 69) ainda coloca que 

esse plano “revela a personalidade da personagem. Íntimo e poderoso. Útil para momentos 

dramáticos ou reveladores de verdade/crise. Aumenta a identificação do público com a 

personagem”. Nesse caso (Figura 8), é possível notar com exatidão as características do rosto 

da personagem, a sujeira, os machucados, com plano de fundo sem importância.  

  

  
Figura 8: Close. Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

  Já no superclose o rosto do ator fica enquadrado do queixo e corta o topo da cabeça 

(RODRIGUES, 2007). Observam-se os detalhes que são mostrados do rosto da personagem, 

que revelam a intensidade da carga dramática e mal definimos o que está no plano de fundo, 

pois está desfocado (Figura 9).  

  

  
Figura 9: Superclose. Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  
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O Plano detalhe pode ser de duas formas, através das palavras de Nogueira (2010, p. 37) 

entende-se que “por um lado, ele pode detalhar um aspecto específico de um objeto ou de uma 

personagem (os olhos, a boca, uma fechadura, etc.); por outro, ele pode detalhar um elemento 

específico da ação (uma pistola, uma chave, um telefone, um gesto, uma personagem, etc.)”. 

Nesse plano (Figura 10) é fácil identificar o objeto que a personagem está segurando, 

conseguimos perceber as cores, a textura e o brilho do elemento que está sendo detalhado.  

  

  
Figura 10: Plano detalhe. Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

  Os planos também são classificados através do ângulo ou da posição da câmera, que 

para Nogueira (2010, p. 41) muitas vezes é usado como um recurso de significação, uma vez 

que “o valor de um plano depende da narrativa ou da ideia que serve, ou seja, não é 

independente dos planos com que se relaciona”.  

  Nesse sentido, Nogueira (2010) comenta o chamado ângulo Plongeé5 (ou câmera alta) 

mostra a ação ou a personagem enquadrada de cima para baixo. A câmara colocada dessa maneira 

tem como objetivo mostrar o ponto de vista de uma personagem ou ainda com propósitos 

semióticos de que esse ângulo de câmara em relação à personagem pode insinuar uma subjugação 

desta, trazendo a percepção de inferioridade, vulnerabilidade ou mesmo humilhação para a situação 

discursiva. O que se consegue enxergar nessa cena (Figura 11) são os personagens em um momento 

de fragilidade, onde estão se segurando para salvarem suas vidas.  

  

  
Figura 11: Plongeé. Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

                                                 
5 O autor Luís Nogueira (2010) denomina de plano Picado o Plongeé, e Contra-picado o plano Contra-plongeé.  
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 Já, para o referido autor, o contrário do ângulo Plongeé, é o Contra-plongeé (ou câmera 

baixa) onde se enquadra a ação de baixo para cima. E, também pode ter como objetivo mostrar o 

ponto de vista de uma personagem ou mesmo responder a propósitos simbólicos, como engrandecer 

a personagem, a mostrá-lo como mais relevante do que ele na realidade é, com efeitos afetivos como 

a imponência, a superioridade e a predominância. No caso do exemplo, o momento é de desespero 

da personagem, sendo possível enxergar o que está acima da cabeça das personagens, os pássaros 

voando na direção dela, e alguns detalhes da expressão facial da atriz (Figura 12).  

  

  
Figura 12: Contra-plongeé. Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

  Nogueira (2010) exemplifica com os planos Plongeé e Contra-plongeé que embora por 

vezes se tenha acreditado que esses planos têm um significado imediato, por exemplo e 

respectivamente, de domínio ou de vulnerabilidade, mesmo que aconteça frequentemente, não 

existe uma regra de significação destes tipos de plano.  

  Outra forma de posicionar a câmera é sobre o ombro (ou Over Shoulder), definida por 

Barnwell (2013, p. 71) como o plano que “ajuda a criar uma dinâmica entre a personagem e o 

que ela está vendo. Também pode ser usado para sugerir que alguém está sendo seguido ou 

observado por uma presença que não é vista”. Na figura 13, visualiza-se apenas a silhueta do 

obro e da cabeça da personagem em primeiro plano e em segundo plano o outro personagem, 

dessa maneira mostra-se o diálogo entre os dois.  

  

  
Figura 13: Câmera sobre o ombro. Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

  Além dos planos e posicionamentos/ângulos, os movimentos da câmera são recursos 

que contribuem para a narrativa cinematográfica. A definição de Nogueira (2010, p. 82) para 
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movimento de câmara é que ele “permite vê-lo como uma unidade em si mesmo, muitas vezes 

funcionando como uma espécie de moldura para uma ação que se desenrola na sua integridade”. 

O autor ainda coloca que além das funções dramáticas, o movimento de câmera pode ter 

propósitos descritivos. Assim, Nogueira (2010, p. 82) completa que nesse tipo de plano, onde 

há um movimento de câmera, “o enquadramento da ação, dos objetos ou das personagens se 

altera ao longo de um único plano, provocando mudanças de distância e/ou de ângulo”. O autor 

ainda coloca que apesar das inúmeras formas e funções que os movimentos de câmara podem 

assumir, normalmente são diferenciadas entre dois tipos: a panorâmica e o travelling.  

  O movimento chamado de Panorâmica é, para Nogueira (2010, p. 89), “quando a câmara 

roda sobre os eixos horizontal ou vertical sem se deslocar (apenas se move a cabeça da câmara), 

ao contrário do que acontece no travelling”. Existem duas modalidades desse movimento, o 

horizontal e o vertical. No horizontal, Nogueira (2010, p. 89) afirma que a “cabeça da câmara 

pode rodar até 360º, cobrindo todo o horizonte da visão. Este tipo de panorâmica permite um 

rastreio horizontal do espaço”. Nota-se que nas figuras 14, 15, 16 e 17 a trajetória do veículo é 

seguida pela câmera de modo horizontal, pode-se visualizar algumas edificações da cidade, e 

logo o movimento da câmera vai revelando o prédio principal da ação.  

  

 
Figura 14, 15, 16 e 17: Panorâmica horizontal, movimento da direita para a esquerda.  

Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

  Já na sua modalidade vertical6, Barnwell (2013, p. 75) observa que “a câmera se move 

para cima ou para baixo a partir de uma posição fixa no eixo vertical. Pode ser usado para 

revelar a altura de um prédio alto ou alguém prestes a pular do telhado do prédio”. É possível 

                                                 
6Que a autora Jane Barnwell (2013) chama de Tilt.  
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observar nas figuras 18, 19, 20 e 21, a câmera acompanhando o movimento do elevador do 

centro de treinamento, dessa maneira pode-se perceber a altura do prédio e da quantidade de 

andares que o edifício possui, mas sem detalhamentos específicos.  

  

  

Figura 18, 19,20 e 21: Panorâmica vertical,       movimento da direita para a esquerda.  

  Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

  O movimento de câmera denominado Travelling, Nogueira (2010, p. 89) define como 

“qualquer forma de mostrar a ação em que existe uma deslocação da câmara, 

independentemente do modo como é tecnicamente conseguido (através de carris, gruas, aviões, 

carros, etc.)”. Nas figuras 22, 23, 24 e 25, percebe-se que a câmera acompanha a corrida das 

personagens, conseguimos visualizar as diferentes árvores e folhagens que aparecem na tela.  

  

 
Figura 22, 23, 24 e 25: Travelling, movimento da direita para a esquerda.  

Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013). 
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  Tendo em mente os elementos que constituem a linguagem audiovisual, pode-se 

entender como se constroem significados. Em sua comparação, enquanto a escrita se organiza 

através de parágrafos, no cinema essa sintaxe vai ser constituída a partir da organização de 

enquadramentos e planos para a visualização, que segundo Nogueira (2010, p. 1) “é, em muitas 

instâncias e para inúmeros criadores, a operação fundamental da sétima arte. Visualizar 

significa conseguir transformar ideias – sejam elas narrativas, temáticas, formais, etc. – em 

imagens (no que nos importa, cinematográficas)”. E para construir a visualização da obra 

fílmica existem ferramentas que podem ser compartilhadas por todos aqueles que fazem parte 

da produção cinematográfica, como a planificação e a montagem (fundamentais para a 

linguagem cinematográfica), e também a découpage e o storyboard.  

  Assim, como já visto anteriormente, a planificação trata de corresponder a cada plano a 

uma ação ou a uma ideia, e que os planos devem sempre ter uma justificativa, mesmo que esta 

esteja subentendida. Nesse sentido, quando se fala da ordenação dos elementos, a montagem se 

torna fundamental, para Aumont (2003, p.195) montagem se define como “colar uns após os 

outros, em uma ordem determinada, fragmentos de filme, os planos, cujo comprimento foi 

igualmente determinado de antemão”. Já segundo Carrière (1995, p. 14) uma nova linguagem 

cinematográfica não surgiu autenticamente “até que os cineastas começassem a cortar o filme 

em cenas, até o nascimento da montagem, da edição. Foi aí, na relação invisível de uma cena 

com outra, que o cinema realmente gerou uma nova linguagem”.  

  Para Nogueira (2010, p. 141) “montagem pode servir as mais diversas funções narrativas 

e dramáticas: a continuidade, a surpresa, o mistério, a dúvida, a tensão, a curiosidade, entre 

outras”. Mas o autor ainda destaca a lógica narrativa, que muitas vezes deve-se colocar um 

efeito seja explicado por uma causa, que haja uma intenção justificada. É dessa maneira que, 

ao estabelecer essas as relações, o espectador participa na descodificação da ação e constrói a 

sua lógica da narrativa.  

  Portanto, a montagem é a organização e ordenação dos elementos – planos, 

enquadramentos – para materializar a narrativa. Já a narrativa é a maneira pelo qual o realizador 

manipula a linguagem para contar a história (a ordem que se apresentam os fatos do enredo). E 

o enredo é a trama, a história, as situações.  

  Um dos responsáveis pela organização dos planos cinematográficos, conforme 

Mascarello et al. (2006), é D. W. Griffith, que desenvolveu a montagem alternada, onde 

aumentava a frequência de alternância entre duas e três cenas, encurtando a duração dos planos, 

fazendo com que a história ficasse mais dinâmica. Dessa maneira, ele transformou essa técnica 

em um método narrativo para criar cenas de suspense.  
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  E como instrumentos utilizados no momento da planificação e da montagem, são 

empregados o storyboard e a decupagem. Para Nogueira (2010) o storyboard tem como 

objetivo ilustrar as imagens que serão produzidas no filme, o que permite uma visualização 

prévia do filme, podendo antever dificuldades e, muitas vezes, desenvolver soluções. Já a 

decupagem, na definição do dicionário Michaelis7, é o “trabalho do diretor cinematográfico, 

que consiste em escolher a imagem mais adequada a cada palavra, frase ou parágrafo do script”. 

 Assim, entende-se que decupagem é o processo de estruturar o roteiro. No entanto, há 

diversos modos de utilizá-la como ferramenta de trabalho na produção cinematográfica. Segundo 

Rodrigues (2007) a decupagem de direção é aquela que escolhe os melhores planos e movimentos 

de câmera pra cada cena, e é responsabilidade do diretor. Já na decupagem da direção de arte, por 

exemplo, serão colocadas em detalhes as necessidades do departamento de arte, e essa decupagem 

será base para outra, a decupagem de produção, que executa o orçamento definitivo.  

  Assim, todas essas técnicas auxiliam a dar sentido à narrativa. Dessa maneira, a 

linguagem cinematográfica pode ser pensada em termos do plano de conteúdo que compreende 

o enredo e narrativa, e plano de expressão que compreende a forma visual que a história vai ser 

apresentada. Logo, o cinema foi tomando forma, tanto na aplicação de características de outras 

artes quanto na criação de suas próprias singularidades e o desenvolvimento de uma linguagem 

cinematográfica. Para conferir-lhe mais autenticidade é necessário pesquisar sobre a 

importância de um roteiro conciso e que ofereça ao diretor um panorama técnico e com 

elementos de narrativa que chamem a atenção do espectador.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

                                                 
7 Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portuguesportugues&palavra=decupagem>. Acesso em: 7 set. 2014.  



24  

  

  

 3    ADAPTAÇÃO DE OBRA LITERÁRIA PARA O CINEMA  

  

Para que uma história seja materializada em formato audiovisual, ela precisa ser 

organizada previamente de outra forma: o roteiro. Segundo Field (2001, p.12) “o roteiro é uma 

história contada em imagens, diálogos e descrições, localizada no contexto da estrutura 

dramática”. Nesse contexto, Nogueira (2010, p. 8) considera o roteiro “um instrumento de 

concepção e planificação recorrentemente utilizado nas mais diversas atividades, e que assume 

as mais diversas formas”. Além disso, o autor comenta que uma das principais funções do roteiro 

é servir de texto-base para todos que irão contribuir para a criação do filme, desde o produtor e o 

diretor ao diretor de fotografia ou ao diretor de arte. Assim, indiretamente, o trabalho de todos os 

departamentos será ditado pelo texto do roteirista. Ainda se discute a relação do próprio roteirista 

com as ferramentas criativas que ele pode trabalhar e deixar sua marca na obra fílmica, já que ele 

escreve o que é filmado e não como vai ser filmado (que é o trabalho do diretor). Uma das 

ferramentas é recorrer ao potencial expressivo da linguagem escrita e, por meio dessa, sugerir 

parcialmente a melhor forma de filmar a ação. Como, por exemplo, ao descrever ambientes gerais 

o roteirista pode deixar implícito que isso se equivale a um plano geral. Nogueira dá exemplo da 

descrição de uma cena como se o roteirista escrevesse: “A vasta planície acorda suavemente” e 

quisesse, com isso, sugerir o Plano Geral. Nesse caso, o diretor pode aceitar a sugestão ou adequar 

à planificação de modo que fique mais interessante visualmente.  

Após entender o papel do roteirista no desenvolvimento da obra cinematográfica, 

verifica-se que no cinema, alguns filmes são produzidos a partir de um roteiro original, com 

uma história inédita, enquanto outros são adaptações baseadas em textos da literatura. Em 

ambos os casos, para Comparato (1995, p. 72), o que torna um roteiro interessante é a sua 

originalidade, que “é o que faz com que um texto seja diferente do outro; é a marca individual 

do texto, o seu estilo”. Com isso, ele sugere que, basicamente, os dramas e comédias de hoje 

tratam-se das mesmas e velhas histórias, a diferença entre essas histórias está na maneira de 

contá-las. Como exemplo, Barnwell (2013) destaca que embora pareça que exista uma 

infinidade de histórias, há um número específico de arquétipos. Segundo Barnwell (2013, p.38) 

“um arquétipo é um original que foi imitado e que, em termos de história, afirma-se que há sete 

arquétipos que formam a base para todos os outros”, sendo eles: Aquiles, Cinderela, Circe, 

Fausto, Orfeu, Romeu e Julieta e Tristão.A história arquetípica de Romeu e Julieta, por 

exemplo, é uma das mais conhecidas, e é usada com frequência para falar sobre o amor.  

  Já em termos de personagens arquetípicos, Vogler (2006) se baseia nos conceitos do 

psicólogo Carl G. Jung (1976), que designa a esses personagens padrões de personalidade.  
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Segundo Vogler (2006, p. 49) “toda boa história é um reflexo da história humana total, da 

condição humana universal de nascer neste mundo, crescer, aprender, lutar para se tornar um 

indivíduo, e morrer”. Seguindo esses padrões, ele classifica sete tipos de personagens comuns 

encontrados em todas as histórias, são eles: herói, mentor, guardião do Limiar, arauto, 

camaleão, sombra, pícaro. O herói é aquele que se sacrifica pelos outros, o mentor vai ajudálo 

e o guardião testá-lo, o arauto é quem desafia o herói (podendo ser uma pessoa ou força), o 

camaleão traz a dúvida e o suspense para a trama, a sombra causa o conflito e se apresentar 

como oponente e o pícaro traz a energia cômica para a história.  

  Isto é, tudo que será inserido em cena, seja a luz entrando pela janela ou a música 

tocando ao fundo, deve estar descrito no roteiro. A estrutura de um roteiro é fundamental para 

que se organize o enredo, onde todos os elementos estejam presentes e desenvolvidos. Para 

Comparato (1995), existem seis etapas que levam a composição de um roteiro: a ideia, o 

conflito, os personagens, ação dramática, tempo dramático e unidade dramática. O autor coloca 

que a ideia é “um processo mental, fruto da imaginação. Do encantamento das ideias surge a 

criatividade. Ideia e criatividade estão na base da confecção da obra artística” (COMPARATO, 

1995, p.72). O autor se baseia no “Quadro de Idéias” do roteirista Lewis Herman, que classifica 

a origem das ideias em seis fontes: selecionada, verbalizada, lida, transformada, proposta e 

procurada. A selecionada é quando a ideia surge a partir de alguma lembrança ou vivência 

pessoal. A verbalizada é que surge de alguma conversa, comentários ou história que ouvimos. 

A lida é quando temos uma ideia a partir do que temos como referência de leitura, seja jornal, 

livros, etc. A ideia transformada é quando parte de uma obra literária, sendo fonte de inspiração 

e não uma cópia.Ideia proposta é quando a ideia é encomendada, pronta. Já a ideia procurada é 

quando o desejo de escrever sobre determinado tema parte do roteirista, e ele deve estudar e 

pesquisar sobre este tema.  

  E quando se fala do conflito, se entende que será a base para a história. Para Comparato 

(1995, p.97) conflito é “a confrontação entre forças e personagens através da qual a ação se 

organiza e se vai desenvolvendo até o final. É o cerne, a essência do drama”. Assim, o roteirista 

começa a escrever o storyline, que para o autor “é a condensação do nosso conflito básico 

cristalizado em palavras”, ou seja, uma espécie de resumo, que não deve ser maior do que cinco 

linhas, mostrando de forma eficaz o que vai acontecer na história (COMPARATO, 1995, p.23). 

Após o storyline, o próximo passo é e a criação do argumento,que é desenvolver em forma de 

texto o storyline. Nesse argumento, os personagens são determinados e os traços da 

personalidade de cada um são colocados no texto de forma detalhada, localizá-los conforme o 

tempo e o espaço que a história é narrada.  
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  Comparato (1995, p.25) disserta sobre a quarta etapa, em que se constrói a ação 

dramática do roteiro, que é, segundo o autor “a maneira como vamos contar este conflito básico, 

vivido por aqueles seres chamados personagens”. Para o autor, a ação dramática é a estruturação 

de um roteiro, é organizar e fragmentar o enredo em cenas. Na quinta etapa, o tempo dramático 

é tratado de maneira complexa, já que em cada cena de uma determinada ação dramática terá 

um tempo dramático. Quando todas as etapas estiverem construídas e se possa visualizar o que 

vamos desenvolver, quem, onde, quando e como vai ser mostrada essa história, ocorre a sexta 

etapa: a unidade dramática, que facilita a visualização da equipe técnica, que vai construir um 

produto audiovisual a partir dessas etapas (COMPARATO, 1995). 

  Segundo Barnwell (2013, p.33) “a narrativa funciona construindo tensão e liberando 

essa tensão, o que geralmente subverte as expectativas do público. Essa técnica é conhecida 

como reviravolta”. Um enredo simples deve ser dividido em cinco estágios: a exposição, onde 

há uma breve descrição de cena; o desenvolvimento, onde essa situação contextualizada é 

levada adiante; a complicação, que é o evento que muda de rumo da situação; o clímax, que é 

o ponto da trama onde tudo se encaixa; e a resolução, onde todo o acontecimento é resolvido 

(BARNWELL, 2013).  

  No mesmo contexto, Field (2011, p.14) propõe que “o roteirista tem aproximadamente 

trinta páginas para apresentar a história, os personagens, a premissa dramática, [...] para 

estabelecer os relacionamentos entre o personagem principal e as outras pessoas que habitam 

os cenários de seu mundo”. Assim, pode-se perceber que a exposição da história que será 

contada é de grande importância para o desenvolvimento do enredo.   

  Nogueira (2010, p. 63) entende como narração “o próprio ato de contar uma história; a 

história em si será o conjunto dos acontecimentos narrados; o enredo referir-se-á à forma como 

a história é narrada”. Portanto, pode-se compreender a narração como uma descrição da ação. 

Mas quando se descreve um objeto, uma personagem ou um cenário, essa descrição pode valer 

por si mesma como uma forma de narrativa. E assim, a narração privilegia os acontecimentos 

e a descrição privilegia os seres e as circunstâncias. E é fundamental a descrição das 

personagens e dos espaços, pois tal descrição tende a incidir sobre os elementos estáticos de 

uma história: a caracterização das personagens ou dos espaços. É possível, então, perceber que 

a descrição e narração estão ligadas e que é necessário que trabalhem juntas, descrevendo 

elementos à medida que se sucedem os acontecimentos da história (NOGUEIRA, 2010). Na 

sequência, discutem-se os conceitos de texto literário, trazendo algumas características 

específicas e buscando o diferenciar do roteiro.  
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3.1 Texto Literário x Roteiro Cinematográfico  

  

  Para que se possam apontar as diferenças entre essas duas linguagens, é necessário caracterizar 

de forma breve o que é o texto literário8. De acordo com Centeno (1982, p.55) o texto literário é 

resultado de “uma vontade de comunicação. Mas aquilo que o define é, mais do que a vontade de 

comunicação, a sua capacidade de significar. É esta característica que o distingue de qualquer texto 

normal, puramente utilitário”. Para a autora, o texto literário não se trata apenas de comunicar, mas a 

principal função é de trazer significado para o que está escrito, a nível consciente e inconsciente 

(CENTENO, 1982). Segundo Centeno (1982, p. 58) pode-se definir de outra forma o texto literário, 

como “o texto que vive do que a mensagem contém, e não do que ela simplesmente diz”.  

  É possível diferenciar a construção do texto literário e do texto audiovisual a partir de 

três aspectos, conforme evidencia Furtado (2003), “a primeira e mais evidente diferença é que 

na linguagem audiovisual toda a informação deve ser visível ou audível”. A segunda diferença 

é que cada leitor imagina uma cena descrita de formas diferentes, o escritor revela em palavras 

o que é necessário e o leitor mentaliza da maneira e com referências que ele tem no imaginário. 

Aí vem grande parte do trabalho de desenvolvimento de um roteirista, que deve ler, imaginar e 

colocar no papel para que se possa transformar em produto audiovisual. Para Furtado (2003), o 

roteirista deve se questionar os mínimos detalhes “Como é o piso desse quarto? É de madeira 

ou está coberto por um tapete? A cama tem lençóis? Há outros móveis no quarto? Mesmo que 

muitas dessas perguntas sejam respondidas na seqüência do livro, o cineasta precisa 

imediatamente tomar essas decisões, adiadas pelo autor”.  

  Quando se pensa no tempo da linguagem audiovisual, Nogueira (2010, p. 134) explica que 

“é um dos elementos e fatores fundamentais de configuração de uma narrativa. Existe um tempo da 

história e um tempo do discurso, que quase nunca coincidem. Por isso podemos contar qualquer 

história em qualquer duração [...] O tempo pode ser moldado”. A ideia de moldagem do tempo no 

cinema tem duas questões fundamentais: a ordem e a velocidade. A ordem é revelada a partir do 

conceito de tempo anacrônico e a velocidade a partir do conceito de elipse. O termo anacrônico 

refere-se à inversão do tempo ou qualquer tipo de alterações da ordem dos eventos da história, e 

dependem de um recurso narrativo ancestral. Pode ter duas modalidades: o flashback (recuo em 

relação ao tempo presente da ação), e o flashforward (antecipação de eventos futuros). Já a elipse é 

um dos fatores da velocidade da história, a elipse permite uma aceleração da narrativa, consiste em 

                                                 
8 É uma construção textual com objetivos e características próprias, como linguagem elaborada para causar emoções no leitor. 

Disponível em: <http://www.significados.com.br/texto-literario/>. Acesso em 09 mai. 2014.  
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toda a supressão de lapsos temporais. Esse recurso de tempo traz benefícios de dupla ordem: o 

primeiro benefício é que ao eliminar acontecimentos irrelevantes sem colocar em risco a coerência 

do fato, se ganha progressão narrativa. E outro benefício é que ao eliminar esses acontecimentos, 

garante-se uma maior intensidade dramática. Assim, pode-se concluir que esses recursos de tempo 

permitem fazer resumos de uma história ou alterar a ordem em que é narrada (NOGUEIRA, 2010).  

  De acordo com Furtado (2003) “cada leitor crias suas próprias imagens, sem custos de 

produção e limites de realidade. É natural que se decepcione quando veja as imagens criadas 

pelo cineasta e diga: "gostei mais do livro"”. A outra característica é o tempo de apreensão, que 

é diferente entre um leitor que pode ler o livro no ritmo que ele se permitir, e entre um 

espectador, que vai assistir ao mesmo filme, no mesmo tempo que qualquer outro.  

  Para Nogueira (2010, p. 136) “um dos conceitos fundamentais da ficção narrativa é o de 

verossimilhança. Trata-se de um dos critérios decisivos de avaliação da adesão do espectador à 

história que lhe é relatada. A verossimilhança permite medir a credibilidade de uma história”. 

E deve-se a credibilidade o comprometimento que o espectador vai dedicar a essa história, mas 

não é somente o conteúdo da história que necessita de fatos realistas. É preciso assegurar a 

credibilidade através da explicação das suas causas, ou seja, respeitar a lógica de um 

determinado universo. Dessa maneira, quando a verossimilhança dos acontecimentos é 

conquistada, a incredulidade do espectador é suspensa de modo que se criem condições para 

que ele acredite nos eventos que lhe são mostrados. Quando o universo da história não condiz 

com as leis que já se tem conhecimento prévio, é necessário deixar claro as leis próprias do 

universo em que a história se desenvolve e encontrar o equilíbrio entre o crível (acreditamos no 

que acontece) e o possível (acontece aquilo em que acreditamos), porque a tendência é que o 

espectador rejeite aquilo em que não acredita, mesmo se considera possível que aconteçam 

(NOGUEIRA, 2010).  

 Para Carrière (2006, p.132) “o roteiro não é o último estágio de um percurso literário. É o 

primeiro estágio de um filme. [...] Um roteirista tem que ser muito mais cineasta do que 

romancista”. Ou seja, o roteirista, além de ter referências literárias e de saber escrever, também 

deve conhecer as técnicas de como se produzir uma obra audiovisual, saber que tudo que será 

colocado no papel deve ser viabilizado para que possa ser, de fato, produzido.  
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4    A DIREÇÃO DE ARTE NA ADAPTAÇÃO CINEMTAOGRÁFICA  

  

  Este capítulo traz considerações sobre o processo de adaptação cinematográfica, 

sinalizando o caminho que a direção de arte pode traçar ao incorporar no filme os elementos 

acerca da obra literária adaptada.  

  No momento em que o cinema teve a necessidade de se mostrar criativo, a mistura de 

procedimentos e estilos tornou-se uma evidência de que o conceito de intertextualidade 

ganharia espaço nas produções cinematográficas. Assim, Nogueira (2010) explica que 

conforme a tradição das artes, uma obra nunca existe isolada, e no que diz respeito ao cinema, 

a relação dos textos entre si assume um papel fundamental no processo criativo. Desse modo, 

as adaptações cinematográficas são uma das formas mais utilizadas desse processo criativo.  

Adaptar um livro para as telas exige atenção, pois segundo Campos (2011) o texto 

original deve ser ajustado para roteiro de modo que a narrativa tenha muitos elementos, e que 

esses elementos sejam mostrados, e não apenas relatados. Assim, para Nogueira (2010) uma 

das explicações para que o processo de adaptação de textos literários em filmes seja tão comum 

no meio cinematográfico, é que o conteúdo das palavras e o conteúdo das imagens se 

assemelham. E devido a essa capacidade das palavras para descreverem ações, pessoas ou 

objetos, o roteirista deve explorar ao trazer à tona as imagens. As formas de apresentar esses 

elementos são dadas, para Barnewell (2013, p.31), através de “uma descrição do filme, 

incluindo ambientação, diálogos, descrições e ações dos personagens”.  

  Depois da leitura do texto original, é necessário fazer uma análise para que se tenha do 

roteiro um storyline claro, tramas que façam sentido e que tenham unidade, personagens 

centrais com empatia perante o espectador, relações fortes entre os personagens principais, 

incidentes interessantes que provoquem a curiosidade e, por fim, uma progressão que conduza 

a narrativa ao seu desfecho (CAMPOS, 2011, p. 295).   

  Lembrando que em um dos tipos de ideia é a ideia transformada, que provém de uma 

obra original.Por exemplo, quando é adaptado de um romance, o roteiro não tem a obrigação 

de ser fiel ao original, esse roteiro deve proporcionar uma experiência visual ao espectador. O 

autor ainda ressalta o respeito do roteirista com a fonte original (FIELD, 2001, p.177).  E 

seguindo essa temática, Nogueira coloca que a estratégia de adaptar uma obra é obedecer alguns 

parâmetros que classificam a densidade dessa adaptação, como:   
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literal (quando se faz uma transposição quase automática da obra de partida); 

fiel (quando as alterações em relação à obra de origem são mínimas e 

inofensivas); parcial (quando existe alusão aos elementos fundamentais da obra 

original, mas com grande flexibilidade criativa); livre (quando muitos dos 

elementos fundamentais são claramente modificados). As modificações entre 

a obra de origem e a nova obra podem incidir ao nível do estilo, do tema, das 

personagens, dos acontecimentos, do espaço ou do tempo e podem assumir 

grandes diferenças de grau e de nível (NOGUEIRA, 2010, p. 57).  

    

  Por isso, adaptar não é inserir em um roteiro todos os acontecimentos do livro. Muitas 

vezes, é necessário ignorar partes e incluir novos elementos à trama, usar a obra como base da 

história. O roteirista deve se concentrar em apenas alguns eventos chave da história e, a partir 

desses eventos, traçar um destino ao personagem, que valorize a história e ilustre o roteiro de 

maneira a se tornar dramático e com fortes componentes visuais (FIELD, 2001).  

  Para Jenkins (2009, p.162), “é preciso elaborar um universo, porque um universo pode 

sustentar múltiplos personagens e múltiplas histórias, em múltiplas mídias”. Isso é adaptar, é 

transpor a história contada no livro, para uma história mostrada no filme. Nesse sentido, 

Campos (2011, p. 299) lembra que “Transpor uma estória para outro lugar ou tempo, mudar o 

estilo, as estratégias ou o formato da narrativa não descaracteriza o trabalho como sendo 

adaptação”. E com isso, Stam coloca que a adaptação tem certos pontos polêmicos, onde a 

fidelidade da obra literária é colocada em questão, dessa maneira o autor expressa que:  

  
Uma adaptação é automaticamente diferente e original devido à mudança de 

meio de comunicação. A passagem de um meio unicamente verbal como o 

romance para um meio multifacetado como o filme, que pode jogar não 

somente com palavras (escritas e faladas), mas ainda com música, efeitos 

sonoros e imagens fotográficas animadas, explica a pouca probabilidade de 

uma fidelidade literal, que eu sugeriria qualificar até mesmo de indesejável 

(STAM, 2008, p. 20).   

  

  O leitor, portanto, tem a possibilidade de imaginar a cena que foi narrada no livro da 

maneira que ele próprio interpreta. Sendo assim, a partir dessa pesquisa sobre algumas 

definições de adaptações e estruturas de uma narrativa, procura-se entender como a direção de 

arte auxilia na visualização de uma obra literária, como a escolha de elementos visuais contribui 

para o desenvolvimento de uma produção cinematográfica.  

  

4.1 A direção de arte no cinema  

    

  O cinema passou por muitas transformações em sua história, tanto no campo das 

tecnologias utilizadas nas produções quanto na organização da sua linguagem própria, que 

trouxe diversas influências de outras artes. No seu início, Mascarello et al. (2006) afirma que o 
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cinema precisava apenas de uma câmera que registrasse um fato, muitas vezes cotidiano. E uma 

das formas de difundir os filmes era através dos espetáculos e exibições itinerantes, nos quais 

existia o responsável pelo controle da performance, que decidia a velocidade do filme e os 

acompanhamentos sonoros. Os diretores se preocupavam com o plano individual, que era 

mostrar toda a ação que se passa diante da câmera. Os primeiros cineastas não se interessavam 

em construir convenções para conectar os planos ou criar relações temporais ou narrativas entre 

eles. A partir disso, o autor revela que:  

  
Em geral, a câmera ficava estática, de modo a mostrar o corpo inteiro de todo um 

conjunto de pessoas, realizando panorâmicas apenas para reenquadrar certas ações 

mais movimentadas. Quando dentro de estúdios, a câmera se localizava no que 

seria o lugar de um espectador de teatro, daí a crítica de muitos historiadores de que 

os primeiros filmes eram demasiadamente teatrais [...] Os cenários utilizados eram 

bastante simples e chapados, com painéis pintados e poucos objetos de cena. O 

deslocamento dos atores se dava pelas laterais, acentuando a sensação de platitude 

e de teatralidade (Mascarello et al., 2006, p. 29).  
  

  Do mesmo modo, no dizer de Fabris et al. (2003, p. 613) o começo do cinema era “um 

registro mecânico da realidade imediata e com poucas ambições no que diz respeito à arte e ao 

espetáculo”. Ao passo que o cinema vai ganhando maiores proporções do interesse do público, 

surge a necessidade de mudar novamente. O cineasta francês, Georges Méliès, percebeu no 

final do século XIX que as cenas que continham paisagens naturais eram insuficientes. Para ele 

era necessário interferir sobre seu material e controlá-lo. Então, ao final de 1896, Méliès 

construiu em sua fazenda o primeiro estúdio cinematográfico (Figura 26) do mundo.   

  

  
Figura 26: Estúdio com a estrutura de vidro construída em 1896 por George Méliès.   

Fonte: Site Film 2700 History of Motion Pictures9.  

  

  A partir disso, começou a criar cenários estilizados e figurinos, além de incorporar 

truques de ilusionismo, trazendo fantasia e denotando ao cinema uma dimensão de espetáculo 

e de arte. Fabris et al. (2003, p. 613) ainda comenta que Georges Mélies com a “sua noção de 

estúdio [...], como também os recursos descobertos pelas trucagens, fizeram com que a técnica 

                                                 
9 Disponível em: < http://kjfilm2700.wordpress.com/2014/09/01/1-27-melies-and-porter/>. Acesso em: 8 set. 2014. 
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cinematográfica avançasse. Além disso, seu sentido de espetáculo o levou a estabelecer um 

princípio coerente na narrativa”. E é a partir dessas criações e técnicas que o cinema passou a 

atrair um grande público, dando início a uma indústria cinematográfica que envolveria recursos 

artísticos nos filmes, que diante disso, estavam preocupados, sobretudo, acerca da estética. 

Esses primeiros passos são o que se caracteriza o “primeiro cinema”.   

  Nesse contexto, Mascarello et al. (2006) coloca que entre os anos de 1907 e 1913, o 

cinema começa a organizar-se de forma propriamente industrial, e estabelece uma especialização 

das várias etapas de produção, distribuição e exibição dos filmes, se transformando na primeira 

mídia de massa da história. Desse período de transição para um cinema de uma escala mais 

industrial, o sistema colaborativo de produção foi substituído pela divisão de trabalho e a 

especialização das funções.  Para Mascarello et al (2006, p. 40), foi aí que começou a aparecer 

“os diretores, roteiristas, os responsáveis pela iluminação, as encarregadas do vestuário, os 

cenógrafos, maquiadores, todos agrupados em unidades de produção”.  

  Dessa forma, entende-se que nas produções cinematográficas as funções devem ser 

muito bem definidas, já que cada departamento é responsável por um aspecto particular da 

produção. Neste trabalho será analisado o departamento de arte, onde se cria boa parte do 

universo físico do filme, que é o ambiente das personagens. Para Barnwell (2013, p.13) esse 

departamento é “essencial porque o ambiente habitado pelas personagens ajuda a transmitir as 

ideias do roteiro e transporta o público para o espaço cinematográfico”.   

  O departamento de arte é divido em várias funções: o designer de produção, chefe do 

departamento, é quem produz a identidade visual do filme; o diretor de arte, que trabalha junto 

do designer de produção e supervisiona outros setores; o cenógrafo, que projeta espaços 

internos solicitados pelo designer de produção; o diretor de objetos, que é responsável por 

decorar as locações; o aderecista, é quem escolhe e gerencia todos os objetos de cena que 

aparecem no filme (BARNWELL, 2013). Complementando essas funções do departamento de 

arte, Rodrigues (2007) também inclui o estilista, que é o responsável pelo desenho dos figurinos 

conforme a identidade do filme; o figurinista, encarregado de organizar e cuidar dos figurinos; 

e o maquiador, que responsável pela maquiagem dos atores.  

  Entretanto, segundo Baptista (2008, p. 4) “o cinema francês utiliza, para o termo técnico 

direção de arte, o termo décor. Esse termo era utilizado no cinema dos anos 1930 e 1940 e 

continua sendo utilizado para o cinema francês contemporâneo”. E o autor ainda acrescenta que 

o “termo cenografia, que, na Itália, da mesma forma que na França décor, ainda é utilizado para 

denominar o que, por exemplo, no cinema ibero-americano costuma ser chamado de dirección 

de arte”. Já Barsacq (1985 apud BAPTISTA, 2008, p. 4) comenta que “o ‘décor’ de cinema 
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nunca é uma decoração, é mais uma construção”. E continua ao dizer que “uma sala de estar, 

um restaurante, por exemplo, (no cinema) tendem a parecer da mesma forma que a mesma sala 

de estar ou restaurante pareceriam na realidade”. Dessa forma, Baptista coloca que:  

  
No cinema e na televisão, nomear costumeiramente a atividade que antes era 

chamada cenografia ou direção de arte como production design demorou várias 

décadas. Essa, aliás, é uma terminologia que se utiliza no cinema produzido 

nos Estados Unidos, mas não no Brasil, apesar de que grande parte do cinema, 

da publicidade e do videoclipe já incorporou a concepção de ter um conceito 

geral para tudo relativo à imagem (BAPTISTA, 2008, p.3).  

  

  Assim, o designer de produção define como o filme será exibido na tela, o uso de espaço, 

da iluminação (que é planejada junto do diretor de fotografia), cores e texturas que vão dar 

apoio ao roteiro que se constitui a história contada no filme. O designer de produção constrói o 

lugar que vai se passar a trama desenvolvida no roteiro, esse roteiro é desmembrado, para que 

o profissional consiga visualizar quantas locações, cenários serão necessários, são feitas listas 

de elementos necessários para cada cenário. Esses cenários vão apoiar toda a narrativa e 

personagens, contando junto uma história.  

  Além disso, a dinâmica dos grandes estúdios de Hollywood funciona através de uma 

escala de responsabilidades, há um chefe do departamento e vários outros diretores de arte. O 

“sub-chefe” é o diretor de arte, é quem determina o que o diretor artístico - ou cenógrafo - vai 

criar. Também,o diretor de arte conta com o auxílio de um assistente que trata das 

documentações, outro assistente que é responsável pela cor e pela luz, e o designer de figurino 

e os construtores dos cenários (BARSACQ, 1985 apud BAPTISTA, 2008).  

  A pesquisa para o designer de produção é um ponto crucial para que a história contada 

tenha veracidade nas telas. Para esse efeito, serão analisadas diversas referências que servem 

para enriquecer o trabalho realizado. Essas referências podem ser encontradas em muitos 

lugares, como locações, pinturas, fotografias, revistas, tecidos. Conforme Aumont (1995, 

p.139), “a filmagem em externas ou em cenário natural não é, em si, um fator de realismo; deve-

se acrescentar um fator social para que ele se torne um bairro pobre, lugar deserto, aldeia de 

pescadores, subúrbio”. Sendo assim, é necessário ter cuidado com o que vai ser representado 

na tela, para que o espectador se identifique e acredite naquilo que está assistindo.  

  Sobre esse cuidado do designer de produção, Barnwell (2013, p.108) afirma que “o espaço 

define a personagem e ajuda a transmitir ideias sobre a situação em que está. [...] A composição 

de uma cena pode incluir lacunas ou sombras e diz respeito tanto ao que é deixado de fora quanto 

ao que é incluído no frame”. Da mesma maneira, quando Aumont (1995) comenta sobre a 

verossimilhança do filme. Que consiste em regras que podem vir afetar a ação dos personagens, 
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pois são reconhecidas pelo espectador. Para Aumont (1995, p. 141) essas regras “são aplicadas, 

mas jamais explicadas, de forma que a relação de uma história com o sistema do verossímil ao 

qual ela se submete é, essencialmente, muda”. Ou seja, a verossimilhança está inserida no 

conhecimento empírico, que muitas vezes pode ser julgado clichê e previsível.  

  É possível observar nas Figuras 27 e 28 o trabalho desenvolvido pela diretora de arte, 

Anne Seibel, que constrói quadros de referência para auxiliar o planejamento e a pesquisa e 

facilitar no momento da realização da produção. Os cenários, texturas, cores, e figurinos, 

tornam-se mais visuais com a utilização desses quadros de referência.  

  

  
Figura 27 e 28: Quadros de referência por Anne Seibel, do filme Meia Noite em Paris (2012).  

Fonte: Site da diretora de arte Anne Seibel10.  

  

  Além de pesquisar e projetar a estrutura física do cenário, o designer de produção 

também planeja a iluminação de um ambiente, verifica qual intensidade é mais adequada para 

a cena, escolhe a direção dessa luz e se ela vai ser natural ou artificial. Essas escolhas são feitas 

juntamente com o diretor de fotografia, que procura atender tecnicamente os pedidos da direção 

e direção de arte. A importância da luz é dada pelo efeito que ela tem na história de um 

personagem, podendo identificar esses personagens como também destacar um ambiente. Além 

disso, a luz pode passar o clima da cena e também a emoção que o diretor quer transmitir 

(BARNWELL, 2013).  

  Quando o roteiro pede determinada temporalidade, seja ambientada no passado, no presente 

ou no futuro, é necessário fazer uma pesquisa do que pode funcionar e do que se tem à disposição. 

Um filme de época deve ser cuidadosamente pensado, pois muitos recursos que temos hoje não 

existiam em determinado período: se o filme for em uma locação externa devem ser retirados, por 

exemplo, os aparelhos de ar condicionado, caso a produção seja datada antes da década de 60. Além 

de uma pesquisa histórica profunda, para que a parte escrita (roteiro) esteja em sincronia com o que 

vai ser mostrado na tela e para que não aconteçam erros de continuidade no filme. Já quando um 

                                                 
10 Disponível em: < http://www.anneseibel.com/production-designer/midnight-in-paris>. Acesso em: 05 mai. 2014.  

  



35  

  

  

filme será ambientado no futuro, a necessidade de ter autenticidade é menor, o que faz com que o 

diretor de arte possa criar com mais liberdade a cenografia (BARNWELL, 2011).  

  Conforme Barnwell (2011) o figurino também deve entrar em harmonia com o resto da 

produção de arte. O designer de produção trabalha diretamente com o figurinista, para que não 

haja situações onde eles não se combinem. A roupa de uma personagem caracteriza e 

personifica sua história, que tipo de cores ela usa, os lugares que frequenta, e até mesmo a 

situação financeira. Ainda, para Barnwell (2011, p. 124) “a personagem, o filme ou o gênero 

podem ser definidos pelo figurino; pense nos sapatos vermelhos de Dorothy em O Mágico de 

Oz (1939); nos equipamentos de safári, no chapéu e no chicote de Indiana Jones; na roupa preta 

e reluzente de Edward Mãos de Tesoura” (Figura 29, 30 e 31).  

    

  
Figura 29, 30 e 31: O Mágico de Oz (1939); Indiana Jones e o Templo da Maldição (1984);  

Edward Mãos de Tesoura (1990); Fonte: Site IMDB11,12 e Site Boston13.  

      

  Portanto, nessa pesquisa serão analisados dois aspectos da direção de arte: a cenografia 

e o figurino. Os dois têm como objetivo a criação de um design que, segundo Barnwell (2013, 

p. 101), “apoie e fortaleça a história e as personagens”. O trabalho de ambos é criar um conceito 

de ambiente e espaço, e dessa forma dar unidade e coerência na identidade visual do filme.   

  

4.1.1 Cenografia  

  

  A cenografia é um dos elementos analisados nesse trabalho, por isso é necessário trazer sua 

definição. Para Ratto (2011, p. 22) cenografia é “o espaço eleito para que nele aconteça o drama ao 

qual queremos assistir. Portanto, falando de cenografia, poderemos entender tanto o que está 

contido num espaço quanto o próprio espaço”. A terminologia da palavra scenographia é assinalada 

por Polieri (1990 apud Baptista, 2008, p. 4), a palavra é composta do grego skéne (tenda, lugar 

sombreado, cenário) e do grego graphein (escrever, desenhar, pintar). Assim, o autor comenta que   

                                                 
11 Disponível em: <http://www.imdb.com/media/rm3447292928/tt0032138?ref_=tt_pv_md_3>. Acesso em: 25 nov. 2013.  
12 Disponível em: <http://www.imdb.com/media/rm445811968/tt0087469?ref_=ttmi_mi_all_sf_23>. >. Acesso em: 25 nov. 2013.  
13 Disponível em: < http://www.boston.com/ae/tv/blog/2012/07/johnny_depp_to.html> Acesso em: 25 nov. 2013. 
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no teatro antigo, a parte situada ao fundo da orquestra e que era primitivamente 

destinada a abrigar o material de teatro. Essa barraca era o cenário mais simples 

da maioria das peças gregas (palácio, templo, casa), onde entram ou saem atores. 

Pouco a pouco, essa barraca foi ornamentada de diversas maneiras e, em seguida, 

os atores foram colocados sobre um telhado com muro decorado no fundo, 

transformando-a, assim, numa cena no sentido moderno da palavra. Cenografia 

tem, portanto, servido a designar certos embelezamentos da barraca por painéis 

de cenários pintados (POLIERI, 1990 apud BAPTISTA, 2008, p. 4).  

  

  A partir desse fato, é possível compreender que a cenografia teve seu início no teatro. E 

apesar da diferença entre o espaço que é fornecido para as representações do teatro e do cinema, 

uma das similaridades entre as duas artes é que ambas são formas de contar histórias. Ávila 

(2011, p. 48) coloca que quando uma história é contada através de uma peça de teatro “os atores 

movem-se num espaço finito e único partilhado por várias personagens. Assim, as informações 

sobre de onde vêm, para onde vão quando entram e saem de palco, e sobre o que se passa a 

nível histórico e geográfico fora daquele espaço, têm que ser fornecidas oralmente”. Já no 

cinema, a maioria da informação é fornecida através da imagem. Uma história tem sempre uma 

localização geográfica, que é dada no filme, através de uma imagem que identifique bem o 

local. Para Ávila (2011, p. 49) “a partir do momento que se identifica a localização, esta 

comporta um tema, um espaço, e principalmente um cenário, cuja percepção é condicionada 

pelo ponto de vista que a câmara de filmar vai fornecendo”. Através dessa noção de espaço, é 

possível dar continuidade à relação de identificação no cinema.  

  E como já colocado anteriormente, Méliès foi o primeiro a construir um estúdio de 

cinema que, segundo Ávila (2011, p. 51), “embora à imagem de um teatro e dos seus 

dispositivos, os seus sucessivos trabalhos são o resultado de uma contínua exploração do espaço 

e da linguagem teatral aplicada ao cinema”. A autora ainda exemplifica a busca por superar 

essa referência teatral na narrativa, quando comenta um dos filmes mais icônicos de Méliès, 

Viagem à lua (1902), a ação da partida do foguete prolonga-se para fora do campo visual, 

acompanha o olhar das personagens para fora do campo de visão do espectador. A utilização 

desta caixa cênica continuou sendo usada em muitos filmes de Méliès e por toda a indústria 

cinematográfica, quando era necessário retratar espaços interiores. Entretanto, com o crescente 

uso de elementos realistas e tridimensionais, os cenários pintados começaram a ficar para trás, 

dando margem à evolução para o espaço tridimensional. Os primeiros na construção de cenários 

envolvendo três dimensões (que incluía painéis pintados, móveis e objetos de cena) em uma 

grande escala foram os italianos, que com suas produções também trouxeram o conceito de 

cenografia. Esse conceito determina o cenário como elemento marcante para a representação 

na frente das câmeras (ÁVILA, 2011).  
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  No cinema, o que pode transmitir veracidade a um filme é a identificação por parte do 

espectador. É importante que tenha o mínimo de coerência com a realidade conhecida do 

espectador, uma vez que o cinema tem como intenção transmitir uma história através da imersão 

em uma realidade que, a priori, não faz parte da sua vida. Desse modo, o cenário não consiste 

apenas em fornecer uma localização e um tempo, mas também em determinar as atmosferas de 

acordo com o roteiro e com a interpretação na realização da visualidade do universo que o filme 

se passa (ÁVILA, 2011).  

  Dessa forma, enquanto no teatro cabe aos atores representar o seu papel e se destacar 

através dela, no cinema, além da boa atuação, o destaque de cada personagem é dado também 

pela construção do espaço que a circunda. Para Ávila (2011, p. 54) “um espaço bem construído 

é aquele que dá discretamente informações sobre a própria história, sem contudo ofuscar as 

personagens”. Portanto, quando um trabalho é bem feito, o espaço se torna tão natural ao olhar 

do espectador que acaba por ser ignorado, e deixa a ação principal se sobressair.   

  No entanto, Barnwell (2013, p. 102) comenta que o apoio financeiro de um estúdio para 

o departamento de arte é cerca de 10% do orçamento global do filme, para a autora “o que aparece 

na tela no final é influenciado pelas limitações de orçamento; o designer sempre procura maneiras 

de espichar e aproveitar ao máximo os seus recursos”. Por isso, é necessário o uso criativo do 

orçamento, já que deve restringir suas ideias aos limites de tempo e do dinheiro disponível. É 

nesse momento que o planejamento na decupagem da direção de arte se mostra tão importante, 

ou seja, nesse sentido, decupar consiste no desmembramento do roteiro em locações, ambientes 

internos e externos e períodos de dia e de noite. Dessa forma, Barnwell (2013) coloca que 

 

 a partir de cada um desses elementos, ele pode ver quantos ambientes são 

necessário para o filme – de somente um até tantos quantos o orçamento 

permitir. Para cada ambientação um novo desmembramento é produzido para 

todos os itens que aparecem durante a ação. Além desses itens essenciais, o 

designer lista tudo o que quer ver em cada ambiente para apoiar as personagens 

e a história, como móveis e a decoração (BARNWELL, 2013, p. 102).  

  

  O diretor de arte tem muitas maneiras de criar os ambientes, Ávila (2011) diferencia 

dois tipos de cenários: os cenários baseados na realidade e os cenários de estúdio. Para a autora, 

os cenários baseados na realidade são aqueles que a paisagem ou a casa existem, e 

correspondem à imagem que o diretor e o diretor artístico definiram para o filme, mesmo que 

necessitem de alguns ajustes. Como por exemplo, nas figuras 32 e 33, onde a cena se passa em 

uma locação que é um hotel, mas em um dos andares (que não era utilizado) eles planejaram e 

moldaram a suíte conforme as necessidades do roteiro.  
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Figura 32 e 33: cenas retiradas do vídeo que mostra os bastidores do filme Jogos Vorazes – Em Chamas.  

Fonte: The Making of Hunger Games - Catching Fire (2014).  
  

  Já nos cenários de estúdio, Ávila (2011) explica que são aqueles que podem ser uma 

reprodução idêntica de um espaço real, mas que na verdade não existe, ou mesmo uma 

construção integral de um espaço fictício. Nas figuras 34 e 35, consegue-se perceber a 

construção parcial da casa da personagem dentro do estúdio.  

   

  
Figura 34 e 35: cenas retiradas do vídeo que mostra os bastidores do filme Jogos Vorazes – Em Chamas.  

Fonte: The Making of Hunger Games - Catching Fire (2014).  

  

  Além disso, deve-se ter a preocupação com alguns fatores que podem influenciar as 

filmagens, tanto exteriores quanto interiores, e um deles é a posição do sol. Segundo Ávila (2011, 

p. 55) essa preocupação é absolutamente importante para a credibilidade de ambos os espaços, 

“pois a luz do meio-dia, nunca vai iluminar da mesma forma que a luz de fim de tarde. Numa 

filmagem em exterior este fator é mais difícil de controlar”. Nesse momento é ideal a conversa 

com o diretor de fotografia, que é o responsável pela luz, ele vai saber como lidar nessas situações 

em que é necessário trabalhar o lado criativo com o prático. Nesse sentido, Jacob comenta que  

  

O trabalho de iluminação se dá sobre um suporte físico e plástico bem definido. 

Esta intervenção altera a percepção do espaço, mas ao mesmo tempo é 

condicionada por ela, especialmente em termos de direcionamento e distribuição 

de luza. O posicionamento de janelas, vitrais, basculantes, fugas, corredores, 

recuos, painéis móveis, fundos, etc., e dos pontos de luz cênicos (abajours, 

lustres, luminárias, andarelas, fogueiras, lareiras, ...) são muito importantes para 

justificar a iluminação dando suporte material à mesma (JACOB, 2006, p.38).  

  

  Quando se quer transmitir credibilidade a um cenário, existem três circunstâncias para 

transportar o espectador para o universo do filme. A primeira é através de um estúdio, onde são 

construídas de modo integral as ruas, praças, edifícios, colocando elementos característicos 
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desses lugares. A segunda circunstância que possibilita o reconhecimento crível para um 

cenário é através de tecnologia computacional, que coloca os atores contracenando com um 

fundo verde, posteriormente adicionando o cenário digital. E o último caso é quando é filmando 

em cenários reais (ÁVILA, 2011).   

  Para melhor exposição visual sobre cenografia, é importante exemplificar as três 

possibilidades de construção cenográfica. Nas figuras 36, 37 e 38 observa-se a cozinha montada 

no estúdio, objetos de cena e mobiliário, e na figura Z a cena do filme Harry Potter e as 

Relíquias da Morte: Parte 1 (2010), do diretor David Yates e diretor de arte Stuart Craig, 

indicado ao Oscar 2011 na categoria melhor Direção de Arte.  

  

  
Figuras 36, 37 e 38: O cenário montado dentro do estúdio e na última imagem a cena do filme  

Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 (2010). Fonte: Site Movie Stills14.  

  

  Quando o cenário é digital podemos observar na figura 39 e 40 o filme Alice no País 

das Maravilhas (2010), com a direção de Tim Burton e com o diretor de arte Robert Stromberg, 

vencedor do Oscar 2011 pela Direção de Arte, onde toda cenografia é criada e aplicada de forma 

digital, nenhum elemento visual é real.  

  

  
Figuras 39 e 40: Cenário do filme Alice no País das Maravilhas (2010), antes e depois dos efeitos visuais.  

Fonte: IMDB15.  

  

  Muitas vezes a interação entre o cenário de estúdio e o digital é utilizada no cinema, pois 

um complementa o outro. Nas figuras 41 e 42 percebemos que o cômodo tem os vitrais, o teto 

e o plano de fundo das janelas com efeitos visuais, que foram adicionados na pós-produção do 

                                                 
14 Disponível em: <http://www.moviestillsdb.com/movies/harry-potter-and-the-deathly-hallows-part-i>. Acesso em: 29 set 2014. 
15 Disponível em: < http://www.imdb.com/title/tt1014759/mediaindex?ref_=tt_pv_mi_sm>. 29 set 2014 
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filme O Grande Gatsby (2013), dirigido por Baz Luhrmann e com direção de arte de Catherine 

Martin, que conquistou o Oscar 2014 de melhor Direção de Arte.   

  

  
Figuras 41 e 42: Cenário do filme O Grande Gatsby (2013), antes e depois da adição dos efeitos visuais.  

Fonte: Site Yellow Trace16.  

  

  Já quando a ideia é usar um cenário real para as gravações do filme, pode-se dar o 

exemplo do filme Orgulho e Preconceito (2005), com a direção de Joe Wright e direção de arte 

de Sarah Greenwood, indicado ao Oscar 2006 de melhor Direção de Arte, usou como locação 

o palácio de Chatsworth House, no interior da Inglaterra (Figura 43 e 44).   

  

  
Figuras 43 e 44: Na primeira imagem a galeria de esculturas do palácio e na segunda a personagem  

do filme Orgulho e Preconceito (2005) observando a galeria. Fonte: Blog Pride and Prejudice17  

    

  E quando a escolha envolve a construção do cenário em estúdio, Barnwell (2013, p. 118) 

lembra que eles são especialmente planejados para as produções cinematográficas, “vários sets 

podem ser construídos de uma vez, o que significa que enquanto um set é filmado, outro pode 

ser decorado ou construído. Os diferentes estágios de finalização serão programados de acordo 

com o roteiro final”. Aí está a vantagem de se trabalhar em estúdio, pois a área será somente 

dedicada às filmagens, o que permite uma maior flexibilidade de espaço e de tempo, já que em 

muitas externas o lugar deve ser reservado ou alugado por um período de tempo, e muitas vezes 

o clima pode não colaborar com as gravações.  

  Corroborando com a ideia, Ávila (2011, p. 57) comenta que “os espaços reais necessitam 

de uma estrutura completa para poderem ser habitados”, ela revela que “o mesmo não acontece 

com um cenário” e conclui ao dizer que a função do cenário “é apenas sugerir o tipo de espaço em 

                                                 
16 Disponível em: < http://www.yellowtrace.com.au/the-great-gatsby-vfx/>. Acesso em: 29 set 2014.  
17 Disponível em: < http://prideandprejudice05.blogspot.com.br/2011/02/photos-p-filming-locations>. Acesso em: 29 set 2014.  

  

  



41  

  

  

que a personagem se encontra, não tem como finalidade a sua utilização”. Sendo assim, Ávila 

elucida com o exemplo de que:  

 quando um quarto é filmado, tudo no cenário nos informa que se trata de um 

quarto, a cama, o guarda-roupa, a personalização do espaço, até a vista da 

janela nos dá uma localização dentro da cidade. No entanto apenas são filmadas 

duas paredes, o espectador completa mentalmente aquele espaço com base na 

sua experiência. O mesmo acontece quando são filmadas ruas ou praças. A 

câmara apenas fornece os elementos necessários para que o espectador aceite 

que aquele espaço é real e o complete mentalmente (ÁVILA, 2011, p. 57).  

  

  Do mesmo modo, Barnwell (2013, p. 101) acrescenta que o cenário “em um sentido prático, 

ele constrói um lugar para que a ação aconteça e, em um sentido criativo, ele torna esse lugar 

apropriado para o filme e as personagens que vivem lá”. E quando a construção do cenário é 

finalizada, chega o momento de decorar o set de filmagens. Para Barnwell (2013, p. 120) a 

decoração inclui itens como “móveis, cortinas e objetos de cena. Os objetos de cena podem 

adicionar autenticidade a um filme e ajudam a dar vida a um espaço”. Com isso é possível verificar 

a importância de uma cenografia bem planejada, trazendo significação para o filme, que juntamente 

com o figurino formam grande parte da estética escolhida para a produção cinematográfica.  

  

4.1.2 Figurino   

  

  Esse elemento estético será analisado nesse estudo pois no trabalho da direção de arte 

tão importante quanto à criação dos cenários, também é a idealização dos figurinos. Jacob 

(2006, p. 44), “a própria percepção dos lugares é permeada pela caracterização dada aos 

personagens através do figurino”. Segundo Martin (2005) a preocupação com o figurino no 

cinema é equivalente ao cuidado na concepção do roteiro e da escolha da iluminação. Ainda 

explica que a utilização do figurino como elemento estético em produções audiovisuais não tem 

nenhuma diferença quando é utilizado no teatro, mesmo que nos filmes as roupas tenham mais 

realismo e exposição que nos palcos. Dessa forma, é importante traçar algumas características 

importantes sobre este aspecto da direção de arte.  

  De acordo com Muniz (2004) no início das peças teatrais a roupa não era especialmente 

feita para ser usada no palco. Contudo, a partir do século 18, a maneira que os atores se vestiam 

se tornou uma preocupação, as vestimentas eram vistosas e até mesmo exageradas, exibia adornos 

como sinal exterior de riqueza. Com as influências romancistas18 no figurino teatral, foi se vendo 

                                                 
18 O significado de romance na literatura é “a narração, geralmente em prosa, de aventuras imaginárias, adrede inventadas e 

combinadas para interessarem os leitores”. Ou também “objeto ou fato real, mas que tem o que quer que seja de fantástico, de 

inacreditável”.  Disponível em: < http://michaelis.uol.com.br >. Acesso em: 12 out 2014. 
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uma estética que era apresentada de maneira livre e que refletia as fantasias deste período. E a 

partir disso, com estas apresentações teatrais dramáticas, a técnica dos ilusionistas entrou em 

cena, no entanto, apesar do desenvolvimento nessa categoria, a interação entre figurino e cenário 

ainda não estava bem definida. Porém, junto com o naturalismo19, aconteceram mudanças no 

teatro e ajustes foram feitos com relação ao figurino do personagem, onde suas características, 

tanto social quanto psicológico começaram a ser pesquisadas.  Para Jacobs (2006) a roupa se 

relaciona entre as pessoas e o que está ao seu redor, constituindo em um sistema de representação. 

Além de ser uma forma de manifestação social e cultural, as pessoas se utilizam da roupa para 

expressar sua identidade e, dessa forma, serem inseridas em um determinado meio. Considera-se 

então como vestuário tudo aquilo que se refere à atividade de ornamentação, que pode ser 

composta por roupas, acessórios, penteados e maquiagem. Em complemento Costa (2002, p. 38) 

comenta que “o vestuário ajuda a definir o local onde se passa a narrativa, o tempo histórico e a 

atmosfera pretendida, além de ajudar a definir características dos personagens”.  

  De acordo com Costa (2002) o figurino pode sofrer influências através de três elementos 

da narrativa: personagem, tempo e espaço. Com isso, os personagens são todos os que 

participam da narrativa, no momento em que a pessoa é enquadrada na cena, ela é considerada 

personagem. Já quando se refere ao tempo da narrativa, entende-se o período que se passa a 

história e o espaço inclui onde é a narrativa acontece. O autor coloca que tempo e espaço não 

podem ser separados dentro do cinema, pois constituem uma continuidade, e são definidos em 

conjunto. Seguindo este raciocínio, Costa coloca que:  

  
O vestuário faz parte do conjunto de significantes que molda os elementos 

tempo e espaço: a roupa é parte do sistema retórico da moda e argumenta para 

nos convencer que a narrativa se passa em determinado recorte de tempo, seja 

este um certo período da história (presente, futuro possível, passado histórico 

etc.), do ano (estações, meses, feriados) ou mesmo do dia (noite, manhã, 

entardecer). De modo semelhante, as roupas de um personagem trabalham para 

demonstrar que este se encontra no deserto, na cidade, no campo, na praia 

(COSTA, 2002, p. 39).  

  

  E como forma de classificação, Martin (2005) define três tipos de figurinos: realistas, para-

realistas e simbólicos. E se utilizando dessas classificações Costa (2002) define o tempo com a 

assistência do figurino de modo sincrônico ou diacrônico. No modo sincrônico, o figurino faz 

sincronia com momento histórico em que a narrativa está inserida. O figurino realista resgata com 

exatidão as vestimentas da época cujo filme visa retratar, já o para-realista, mesmo em contexto 

                                                 
19 O significado de naturalismo na literatura é “Reprodução fiel da natureza”.   

Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br >. Acesso em: 12 out 2014.  
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histórico, é estilizado, criando uma atmosfera atemporal. Um exemplo de figurino realista é do O 

Grande Gatsby, ganhador do Oscar de melhor figurino no ano de 2014, com direção de Baz 

Luhrmann e com a figurinista Catherine Martin. Baseado no livro de F. Scott Fitzgerald, que é 

ambientado em 1922, Cox (2013, p. 58) comenta que enquanto os homens lutavam na guerra, “as 

mulheres descobriram que podiam substituí-los nas funções civis. Na década de 1920, 

determinadas a exibir essa nova igualdade, adotaram uma silhueta de menino – o estilo 

melindrosa”. Daí que o figurino retrata com precisão a Era do Jazz, que trazem vestidos, conforme 

Cox (2013, p. 58), “onde as curvas desapareceram, os cabelos ficaram curtos e o peito foi 

achatado, desafiando a repressão que havia mantido as mulheres (em seu lugar) por tantos 

séculos”. Abaixo, nas figuras 45 e 46 é possível visualizar parte do figurino do filme comentado.  

  

 
Figura 45 e 46: Fotografias de divulgação do filme O Grande Gatsby (2013). Fonte: IMDB20

.  

  

  Já como exemplo de figurino para-realista, podemos perceber na escolha de vestuário e 

acessórios, o filme Maria Antonieta (2006), dirigido por Sofia Coppola e figurino de Milena 

Canonero, ganhou em 2007 do Oscar como melhor figurino. Ao decorrer do filme percebe-se 

a mudança de tonalidades, das cores pastel até os tons escuros, e em uma das cenas um tênis 

contemporâneo aparece, o que não é coerente com o contexto histórico – que é ambientado no 

fim dos anos 1700 (Figura 47 e 48).  

  

 
Figuras 47 e 48: Frames retirados do filme Maria Antonieta (2006). Fonte: Site Tudo Orna21

.  

                                                 
20 Disponível em: < http://www.imdb.com/title/tt1343092/?ref_=ttmd_md_nm>. Acesso em: 27 set 2014. 
21 Disponível em: < http://tudoorna.com/cineorna/2013/07/17/orna-os-figurinos-de-maria-antonieta/>. Acesso em: 27 set 2014.  
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  Porém, Costa (2002, p. 39) relembra que “o figurino também serve para definir a 

contemporaneidade de um filme, e, eventualmente, serve como documento histórico da moda 

de sua época”. E nesse caso, há dois exemplos de produções cinematográficas que ainda servem 

como referência de moda nos anos 90. O filme Uma Linda Mulher (1990), que retrata uma 

prostituta que muda de estilo de vida quando conhece um milionário (Figura 49 e 50), que foi 

dirigido por Garry Marshall. Outro filme que marcou essa década é Patricinhas de Beverly Hills 

(1995), uma comédia romântica onde a protagonista é uma adolescente consumista que adora 

moda (Figura 51), com a direção de Amy Heckerling.  

 
Figuras 49, 50 e 51: Figurinos dos filmes Uma linda mulher (1990) e Patricinhas de Beverly Hills (1995).  

Fonte: Up Town Magazine22 e IMDB23. 

  

  Já quando Costa (2002, p. 39) define o modo diacrônico, ele coloca que "a passagem do 

tempo é mostrada com auxílio da troca de indumentária dos personagens”. Esse tipo de transição 

pode conduzir a ideia de tempo (horas, dias, meses ou anos) e também pode denotar a mudança de 

status social (como por exemplo mudança de cargo, ascensão financeira e vice-versa). A exemplo 

disso, observa-se a transição de roupas, acessórios, cabelo e maquiagem no filme O Diabo Veste 

Prada (2006), dirigido por David Frankel e com o figurino de Pat Field, a história acontece quando 

a personagem principal, que não acompanhava tendências de moda, precisa de uma transformação 

para manter seu emprego em uma importante revista (Figuras 52 e 53).  

  

  
Figuras 52 e 53: A personagem do filme O Diabo Veste Prada (2006) com o figurino de antes da transição  

E com outros quatro modelitos pós-transformação. Fonte: Site Tudo Orna24.  

  

                                                 
22 Disponível em: <http://uptownmagazine.com/2014/03/singing-prostitutes-pretty-woman-headed-broadway/>. Acesso em: 27 set 2014. 
23 Disponível em: < http://www.imdb.com/media/rm3090450176/tt0112697?ref_=ttmd_md_pv>. Acesso em: 27 set 2014. 
24 Disponível em: <http://tudoorna.com/cineorna//2013/05/22/orna-os-figurinos-de-o-diabo-veste-prada/>. Acesso em 28 set 2014.  
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Além do espaço e do tempo em uma narrativa, outro elemento que pode influenciar a 

caracterização do figurino é a própria personagem. De acordo com Costa (2002, p. 40) “o figurino 

serve à narrativa ao ajudar a diferenciar (ou tornar semelhante) os personagens, e ajuda a identificar 

em que arquétipo (ou em que clichê) o personagem se encaixa”. O Portal Vulture25, relacionado a 

entretenimento (cinema, música, televisão), exemplifica como o uso da camisa com estampa 

exagerada pode sugerir que a personagem está de férias ou mora na praia (Figuras 54 e 55).  

  

 
Figuras 54 e 55: Camisas estampadas nos filmes Ressaca de Amor (2008) e O Verão da Minha Vida (2013).  

Fonte: IMDB26 e Site I Watch Stuff27.  

  

  Nesse sentido, Costa (2002) ainda comenta que a construção do figurino pode servir como 

elemento fundamental para separar a imagem do personagem do ator que dá vida a este, e, muitas 

vezes diferenciá-lo de outros personagens que já foram interpretados pela mesma pessoa. Pode-se 

usar como exemplo o ator Stanley Tucci, que já interpretou muitos papéis diferentes e a 

caracterização é tão complexa que, muitas vezes, demoramos para perceber quem é o ator em cena. 

Na figura 56 observamos o ator no papel do assassino George Harvey no filme Um Olhar do 

Paraíso (2009). Já na figura 57 Stanley interpreta Paul Child, companheiro de Meryl Streep no 

longa-metragem Julie & Julia (2009). E na figura 58 o ator dá vida ao personagem de Caesar 

Flickerman, que é o apresentador de televisão no filme Jogos Vorazes - Em Chamas (2013).  

  

 
Figura 56, 57 e 58: Caracterização nos filmes Um Olhar do Paraíso (2009), Julie & Julia (2009) e  

Jogos Vorazes - Em Chamas (2013). Fonte: IMDB28.  

                                                 
25 Disponível em: <http://www.vulture.com/2011/03/hawaiian_shirts_in_tv_shows_an.html#photo=6x81497>. Acesso em: 28 set 2014.   
26 Disponível em: < http://www.imdb.com/media/rm782413824/tt0800039?ref_=ttmi_mi_all_sf_19>. Acesso em: 28 set 2014.   
27 Disponível em: < http://iwatchstuff.com/2013/04/the-way-way-back-trailer-the-descendants.php>. Acesso em: 28 set 2014.  
28 Disponível em: <http://www.imdb.com/name/nm0001804/mediaindex?ref_=nmmd_md_sm>. Acesso em: 28 set 2014.  
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  O processo de criação dos figurinos baseia-se no modo que o diretor e a direção de arte 

querem fazer da estética do filme. O figurinista, segundo Rodrigues (2007, p. 80), é quem 

“organiza e cuida dos figurinos para que todos os atores os tenham a disposição segundo as 

necessidades de filmagem. A camareira auxilia a figurinista em seu trabalho. Costureiras serão 

incorporadas à equipe se os figurinos tiverem de ser confeccionados”. A esta equipe do figurino 

incluem também: os cabeleireiros, cuidam dos penteados, perucas e apliques; os maquiadores, 

responsáveis pela maquiagem corretiva e também com efeitos cênicos - machucados, 

envelhecimento, sangue (RODRIGUES, 2007).  

  Dessa forma, pode-se entender a dinâmica de trabalho que a direção de arte, incluindo 

cenografia e figurino, em um produto cinematográfico. Nesse sentido, o presente estudo 

pretende analisar o filme Jogos Vorazes - Em Chamas (2013) que foi adaptado do livro Em 

chamas (2011), para que se faça uma comparação entre o que foi escrito pelo autor do livro e a 

imagem que o diretor de arte transferiu para a visualização concreta de uma história que está 

apenas no imaginário do leitor e espectador.   
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5    PERCURSO METODOLÓGICO  

  

Através da trajetória que trouxe a essa pesquisa um embasamento teórico, é possível 

observar a forma que o estudo toma e, assim, obter conhecimento acerca de adaptação literária 

para o cinema e o tema que norteia a pesquisa: a direção de arte. Tais conceitos são 

fundamentais para que haja compreensão do objeto de estudo, o filme Jogos Vorazes – Em 

Chamas (2013), uma adaptação da obra literária Em Chamas, que traz elementos visuais que 

são analisados nessa pesquisa.   

Dessa forma, o capítulo contará com a apresentação do objeto de estudo, tal como o 

recorte de pesquisa, que é a seleção do corpus. Após serão introduzidos os métodos e as técnicas 

presentes no trabalho e, por fim, as categorias de análise aplicadas do mesmo.   

  

5.1 Jogos Vorazes – Em Chamas: o objeto de estudo  

  

O livro Em chamas (2011) é o segundo volume da trilogia Jogos Vorazes (2010), que 

mistura ficção científica com mitologia e filosofia. Jogos Vorazes (2010) é o primeiro livro da 

saga de Suzanne Collins, ficou mais de 85 semanas na lista de mais vendidos do The New York 

Times, e foi traduzido para mais de 30 idiomas (Figura 59 e 60).  

  

  
Figura 59 e 60: Capas dos livros  

Fonte: Editora Rocco29,30 

 

  O primeiro volume introduz Panem, uma nação que, após a destruição dos Estados Unidos 

da América, toma conta do antigo território desse país e é construída em um futuro onde existem 

a Capital e seus 12 distritos (cada um desses distritos é fonte de algum bem de consumo ou matéria 

prima). E, como forma de represália pelos atos de rebelião do povo contra a Capital, a cada ano 

é transmitido ao vivo os Jogos Vorazes, que são constituídos por um casal de jovens de cada 

distrito, entre 12 e 18 anos. Os 24 tributos, como são chamados estes jovens, são obrigados a 

                                                 
29 Disponível em: < http://www.rocco.com.br/shopping/ExibirLivro.asp?Livro_ID=9788579800245>. Acesso em: 25 nov. 2013. 
30Disponível em: < http://www.rocco.com.br/shopping/ExibirLivro.asp?Livro_ID=978-85-7980-064-1>. Acesso em: 13 mai. 2014. 
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entrar em uma arena e lutarem uns contra os outros até que sobre apenas um vencedor. No ano 

em que passa o livro, o sorteio no distrito 12 acontece normalmente até que o nome da menina 

que é chamada é substituído por sua irmã, que se voluntaria em seu lugar: Katniss Everdeen. O 

ato gera comoção nacional, pois participar dos Jogos Vorazes é como ir em direção à morte certa. 

Antes dos jogadores entrarem na arena existem treinamentos e entrevistas, todos televisionados. 

Quando o Jogo começa, Katniss se utiliza de toda sua habilidade com a caça e tenta se manter 

viva, e no meio de tantos acontecimentos na arena, a personagem também enfrenta seu passado, 

onde o tributo do seu distrito, Peeta Mellark foi quem a salvou da fome em um momento de 

miséria e agora está junto dela na luta pela sobrevivência.  

Já no segundo livro da série, Em Chamas, a personagem principal e ganhadora dos Jogos 

Vorazes, Katniss Everdeen enfrenta a retaliação por parte da Capital pelas suas atitudes dentro da 

arena, que foram interpretadas pelo povo dos distritos mais miseráveis, como atitudes rebeldes. 

E, dessa forma, os distritos que estão batendo de frente com a Capital, estão sofrendo com as 

medidas ditatoriais do Presidente Snow, que sugere que Katniss mostre obediência e que não 

provoque mais os rebeldes. E é nesse momento que a notícia que o 75º Jogos Vorazes serão uma 

edição especial, onde o terceiro Massacre Quaternário, que acontece a cada 25 anos, contará com 

a presença de um casal de tributos vencedores de cada distrito. Mas como Katniss e Peeta foram 

os vencedores (de forma extraordinária e única) dos Jogos Vorazes no ano anterior, eles terão que 

se enfrentar novamente, e dessa vez talvez os dois não saiam juntos vivos novamente.    

  O primeiro livro da saga ganhou adaptação para o cinema em 2012, Jogos Vorazes 

(Figura 61) arrecadou US$211,8 milhões em bilheterias apenas no primeiro final de semana. O 

filme Jogos Vorazes – Em Chamas (Figura 62) teve estreia no dia 22 de novembro de 2013. O 

filme tem 146 minutos e um orçamento de R$325 milhões, quase o dobro do anterior31.  

  

  
Figura 61 e 62:Cartazes dos filmes Jogos Vorazes e Jogos Vorazes – Em Chamas. Fonte: 

Site Cineclick32 e IMDB33.  

                                                 
31 Disponível em: <http://jovem.ig.com.br/cultura/filmes/2013-11-15/ Acesso em: 25 nov. 2013.  
32 Disponível em: < http://www.cineclick.com.br/jogos-vorazes> Acesso em: 25 nov. 2013.  
33 Disponível em: <http://www.imdb.com/title/tt1951264/?ref_=hm_cht_t1>. Acesso em: 25 nov. 2013.  
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Jogos Vorazes - Em Chamas (2013), foi dirigida por Francis Lawrence34, que em sua 

filmografia tem filmes como as adaptações Constantine  (2005), Eu Sou A Lenda (2007), Água 

Para Elefantes (2011). Pela sua direção no filme Jogos Vorazes – Em Chamas (2013), foi 

indicado na categoria de Melhor Direção pelo Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror 

Films (EUA, 2014).  

O roteiro do filme foi feito por Simon Beaufoy, roteirista ganhador de um Oscar por 

Quem Quer Ser Um Milionário? (2008) e também indicado ao prêmio por 127 Horas (2010). 

O roteiro também foi revisado por Michael DeBruyn, roteirista de filmes como a Pequena Miss 

Sunshine (2006), Toy Story 3 (2010) e Oblivion (2013).  

A direção de arte foi assumida por Philip Messina, que já trabalhou no primeiro filme 

da série de Jogos Vorazes, e também em filmes como Onze homens e um segredo (2001), 

Redenção (2011). A produção de arte que ele dirigiu no filme Jogos Vorazes – Em Chamas 

(2013), foi indicada na categoria de Melhor Design de Produção pelo Academy of Science 

Fiction, Fantasy & Horror Films (EUA, 2014).  

O elenco do filme conta com Jennifer Lawrence, que dá vida a personagem principal 

Katniss Everdeen, Josh Hutcherson (Peeta Mellark), Liam Hemsworth (Gale Hawthorne), 

Elizabeth Banks (Effie Trinket), Woody Harrelson (Haymitch Abernathy), Stanley Tucci 

(Caeser Flickerman) e Donald Sutherland (Presidente Snow), entre outros.  

O filme apresenta os gêneros de ação, aventura e ficção científica. A autora do guia 

sobre o filme, Egan (2013, p. 14) traz trechos de uma conversa com a autora do livro Em 

Chamas (2011) onde ela fala que “no livro Em Chamas, a história evolui de um duelo de 

gladiadores para uma rebelião [...] Os Jogos Vorazes, que sempre foram um símbolo do poder 

da Capital sobre os outros distritos, agora se torna foco de divergências políticas”.  

  

5.2 O Recorte da Pesquisa  

  

 Para que haja compreensão dos elementos visuais utilizados pela direção de arte em uma 

adaptação literária para o cinema, é necessário selecionar o corpus de acordo com determinados 

princípios para detalhamento descritivo da obra. Dessa forma, o contato com o objeto de estudo 

possibilitou a seleção do corpus, que é composto por trechos do livro Em Chamas (2011) e 

cenas do filme Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

                                                 
34 Disponível em: < http://www.imdb.com/name/nm1349376/?ref_=nmbio_bio_nm>. Acesso em: 14 mai. 2014.  
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  A seleção foi feita a partir da leitura do livro Em Chamas (2011), e foram separados os 

trechos onde havia uma narrativa descritiva, com detalhes de espaço, móveis, texturas, cores, 

roupas e acessórios. Com essa apuração, o segundo passo foi assistir ao filme Jogos Vorazes – 

Em Chamas (2013) e encontrar tais trechos do livro representados em cenas. Assim, o recorte 

da pesquisa possui nove trechos e cenas do livro e filme correspondentes.   

  

5.3 Metodologia  

  

A metodologia é a aplicação de procedimentos e técnicas para responder a um problema 

de pesquisa. A construção do conhecimento científico é baseada na intenção de comprovar a 

validade. Dessa maneira a metodologia sistematiza o estudo, para melhor cumprir os objetivos 

propostos e solucionar o problema (PRODANOV e FREITAS, 2013).  

  Esse estudo é de natureza qualitativa, que Michel (2009, p.37) caracteriza como uma 

pesquisa “detalhada, abrangente, consistente e coerente, assim como na argumentação lógica das 

ideias. [...] e sua interpretação não pode ficar reduzida a quantificações frias e descontextualizadas 

da realidade”. Desse modo, não são analisados dados numéricos, mas identifica-se a extensão 

total de respostas ou opiniões que existem em um mercado ou população.  

O estudo foi constituído, primeiramente, de pesquisa bibliográfica, que conforme Gil (1999, 

p. 65) “é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos”. Esse tipo de pesquisa é importante para que o estudo tenha embasamento 

teórico e comprove a importância do diretor de arte em produções cinematográficas.  

Dando sequência à pesquisa, percebeu-se a falta de uma metodologia específica que 

contemplasse plenamente o objetivo geral e os objetivos específicos. Nesse sentido, buscou-se construir 

uma forma de observação e análise a partir de características peculiares dessas outras metodologias.  

Retomando, o objetivo desse estudo é observar como a direção de arte pode contribuir 

na visualização do roteiro, na adaptação cinematográfica do livro Em Chamas (2011), por isso 

é necessário notar como a direção de arte caracteriza os personagens, cria os ambientes 

transpostos do livro para o cinema. A partir de diferenças e semelhanças, a verificação é 

possível através da análise comparativa, e para isso são criadas categorias. As categorias são 

ferramentas utilizadas pela análise de conteúdo; para aprofundar as análises da apreciação 

estética, recorre-se a análise fílmica.  

Com o auxílio da técnica de análise comparativa, que segundo Gil (1999, p.34) “procede 

pela investigação de indivíduos, classes, fenômenos ou fatos, com vistas a ressaltar as 

diferenças e similaridades entre eles”. São comparados trechos do livro Em Chamas (2011) com 
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cenas do filme Jogos Vorazes – Em Chamas (2013), observando como a direção de arte 

contribui para a concretização de um cenário e a caracterização de personagens.  

A técnica de análise de conteúdo é utilizada por se tratar de um livro e um filme. Para Bardin 

(1977, p.42) análise de conteúdo é “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 

obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens”.  

Por fim, para contemplar todos os pontos de vista dessa pesquisa, se utiliza o subsídio 

do método da análise fílmica. Para Vanoye e Goliot-Lété (2002, p.15) a primeira fase de uma 

análise fílmica “é despedaçar, descosturar, desunir, extrair, separar, destacar e denominar 

materiais que não se percebem isoladamente “a olho nu”, pois se é tomado pela totalidade”. 

 Dessa forma, é possível obter elementos distintos do próprio filme, fazendo com que o 

analista se distancie da totalidade do filme. Parte-se então para o segundo momento da análise, 

que para os autores é onde se estabelece os elos entre esses elementos que foram anteriormente 

isolados, a compreensão das associações forma um significante, e desse modo se reconstrua o 

filme ou o elemento (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 2002). Os autores Vanoye e Goliot-Lété 

sugerem que   

  
O analista deve de fato respeitar um princípio fundamental de legitimação: 

partindo dos elementos da descrição lançados para fora do filme, devemos 

voltar ao filme quando da reconstrução, a fim de evitar reconstruir um outro 

filme. Em outras palavras, não se deveria sucumbir à tentação de superar o 

filme. Os limites da ‘criatividade analítica’ são os do próprio objeto da análise. 

O filme é, portanto, o ponto de partida e o ponto de chegada da análise 

(VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 2002, p. 15).  

  

  Com esses passos e indicações acredita-se cumprir os objetivos propostos por esse 

estudo, que se dá a partir de uma observação de como a direção de arte atua nas produções 

cinematográficas e como pode contribuir para a visualização do roteiro na adaptação do livro 

Em Chamas (2011).   

  

5.4 Categorias de Análise  

  

 As categorias de análise foram organizadas de forma que estabeleçam relação de sentindo entre 

os trechos selecionados do livro Em Chamas (2011) e as cenas correspondentes do filme Jogos 

Vorazes – Em Chamas (2013). Dessa maneira, foram criados três eixos que irão guiar a análise 
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da direção de arte das cenas do filme em comparação com os trechos do livro: cenas em plano 

geral, em plano médio e em plano detalhe.   

  Ou seja, cenas em plano geral são consideradas àquelas que têm planos mais abertos, 

em que se consegue ver o contexto e a localização, geralmente externa, das ações dos 

personagens. Já o plano médio, é um pouco mais fechado, mostra alguns detalhes do local 

interno das ações e das características físicas das personagens. E o plano detalhe, que focaliza 

apenas o detalhe que é necessário para entender alguma ação que já aconteceu ou que está por 

vir, serve para o melhor entendimento por parte do público. Esta nomenclatura foi criada por 

aproximação conceitual do enquadramento das imagens a serem analisadas. Dentro de cada 

uma dessas categorias será observado e analisado os elementos de direção de arte que 

configuram a estética do filme, sendo estes: cenário e figurino, levando ainda em consideração 

o enquadramento em que esses elementos são mostrados e os efeitos de cor e textura, que vão 

contribuir para essa estética. Sendo assim, tecnicamente, será observado:  

a) Plano Geral: qual é a locação que é ambientada o filme; cenários e externas usadas.  

b) Plano Médio: o que a personagem veste (figurino e acessórios) e o lugar que acontece a 

ação (elementos cênicos); cenários internos.  

c) Plano Detalhe: no personagem (figurino e acessórios); elementos simbólicos.  E com essas 

categorias buscamos identificar elementos visuais que demonstram o trabalho e preocupação 

do diretor de arte em uma produção cinematográfica adaptada de uma obra literária.  
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6  ANÁLISE DA DIREÇÃO DE ARTE  

  

  No sentido de responder o problema de pesquisa, a apreciação e análise serão conduzidas 

através de, a priori, a transcrição do trecho do livro seguida da descrição da cena. Em um segundo 

momento será feita a análise comparativa dos elementos literários e visuais, comparando tanto as 

semelhanças quanto as diferenças e, ainda, quando necessário ou conveniente para a visualização, 

serão trazidas imagens de outras cenas do filme para contextualização. E, por fim, a análise 

fílmica, que permitira a interpretação da observação do corpus da pesquisa.  

  

  

6.1 Plano geral  

    

  Nessa categoria serão analisadas as características mais gerais do plano, como a locação 

que é ambientada a cena, as técnicas cenográficas das cenas externas ou internas.  

   

6.1.1 CENA 1: Aldeia dos Vitoriosos   

  

  No livro Em Chamas (2011), logo após a vitória inusitada de Katniss e Peeta, pois nunca 

havia tido dois vencedores nos Jogos Vorazes, eles se mudam para a Aldeia dos Vitoriosos, 

onde todos aqueles que vencem os Jogos passam a residir. Katniss é a que mais estranha a 

mudança pois, antes de sair ganhadora, ela morava em um casebre antigo, junto com sua mãe e 

com sua irmã mais nova. No primeiro trecho escolhido, Katniss está voltando de uma das suas 

tardes de caça (o que é proibido pela Capital), e é quando Collins (2011) descreve a Aldeia:  

  

Uma neve branda começa a cair enquanto me dirijo à Aldeia dos Vitoriosos. Fica a 

mais ou menos um quilômetro de caminhada da praça da cidade, mas o local parece 

um mundo completamente diferente. É uma comunidade separada construída ao 

redor de um lindo campo verde repleto de plantas e flores. São doze casas, cada qual 

suficientemente grande para acomodar em seu interior dez casas iguais àquela em 

que fui criada. Nove estão vazias, como sempre estiveram. As três que estão em uso 

pertencem a Haymitch, Peeta e eu (COLLINS, 2011, p. 19-20).  

  

  Na cena do filme é possível observar os flocos de neve caindo, enquanto a personagem 

caminha pelo portal que divide o Distrito 12 da Aldeia dos Vitoriosos, a muralha de pedra 

possui um portão de ferro, que carrega em seu topo a insígnia da Capital35. Consegue-se ver a 

                                                 
35 Segundo o blog The Art of Film o presidente Snow é uma reencarnação dos famosos tiranos do Império Romano. Explica 

que, o nome do país, Panem , vem do Latim e significa “pão”, fazendo referência à política “pão e circo” utilizada pelos 

imperadores para apaziguar o povo. Mesmo a insígnia da Capital, a Águia com as asas abertas, é uma versão do padrão de águia 

romana, que também inspirou a suástica nazista. Disponível em: <http://theartofilm.blogspot.com.br/2013/12/the-architecture-

of-capitol-from-hunger>. Acesso em: 17 out 2014.                                                                                                                     
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neve depositada no chão, nos telhados das casas e no muro de pedra (Figura 63), os arbustos, 

flores e árvores secas por causa do frio.   

  

  
Figura 63: Cena 1/Frame 1, Aldeia dos Vitoriosos - Plano Geral – [00;04;22].   

Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

  Há seis casas do lado esquerdo e seis casas do lado direito, de forma simétrica, que têm 

o mesmo padrão sofisticado, totalmente diferente do centro do Distrito 12 (Figura 64 e 65), 

como o trecho do livro cita, que é um lugar miserável, repleto de tendas e barracos, além de 

muitos prédios com aspecto de abandono.   

  

  
Figura 64 e 65: Cenas que mostram o centro da cidade, diferente do que se vê na Aldeia dos Vitoriosos. 

Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

  Já quando visualizamos a figura 66, conseguimos verificar mais amplamente que toda a 

vegetação ao redor da vila está seca, ao contrário do trecho do livro, onde descreve como um 

campo verde com plantas e flores. O chafariz no centro está com a água congelada, e no topo 

tem uma estátua que parece ser um anjo. Além dos postes de iluminação, que ornam com o 

estilo mais aprimorado da mesma maneira que as casas.  
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Figura 66: Cena 1/Frame 2, Aldeia dos Vitoriosos - Plano Geral. 

Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

Assim, partimos para análise fílmica, já que para Vanoye e Goliot-Lété (2002, p. 15) no 

momento que os elementos estão descritos, “devemos voltar ao filme quando da reconstrução, 

a fim de evitar reconstruir um outro filme. Em outras palavras, não se deveria sucumbir à 

tentação de superar o filme”. Nesse sentido, essa etapa do trabalho visa lançar considerações 

para possíveis interpretações das apropriações do diretor e do diretor de arte, pensando nas 

restrições técnicas ou escolhas estéticas.  

Na análise, é possível perceber que a cena no filme é muito parecida com o trecho do 

livro, no sentido em que a ação dramática também está focada na tristeza da personagem em ter 

que fazer a Turnê da Vitória, onde os vitoriosos viajam por todo país e visitam todos os 

Distritos. É um sentimento de decepção que ela sente ao ter que continuar a enganar o povo, 

que acha que ela e Peeta estão apaixonados. Esta seria uma justificativa para o diretor de arte 

ter optado por um ambiente mais sombrio, sem cores e sem luminosidade do sol (trabalho junto 

com o diretor de fotografia), já que no livro descreve-se um campo verde e cheio de flores. O 

que contrasta plenamente com as cenas na Capital, onde há pessoas vestidas de modo 

extravagante, prédios futuristas e abundância de comida, flores e luzes. E tudo isso é possível 

pela riqueza que a Capital detém, já que os distritos são a mão de obra especializada em: 

mineração (Distrito 12), agricultura (Distrito 11), pecuária (Distrito 10), grãos (Distrito 9), 

têxteis (Distrito 8), madeira (Distrito 7), transportes (Distrito 6), energia (Distrito 5), pesca 

(Distrito 4), tecnologia (Distrito 3), alvenaria e armas (Distrito 2) e luxo (Distrito 1). E essas 

diferenças também são citadas no livro. Na figura 67 é possível visualizar os acessórios e 

maquiagem usadas pela personagem Effie, mas que define bem as roupas que as pessoas da 

Capital, diferentes dos outros distritos pobres. E na figura 68, a Capital e suas construções 

futuristas e imponentes, contrastando com as estruturas em ruínas de outros distritos de Panem.   
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Figuras 67 e 68: Effie e seus acessórios extravagantes e a própria Capital. 

Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

  Além disso, nota-se que, nas cenas anteriores dessa da Aldeia, o ambiente real estava 

muito frio, pois a respiração quente dela provocava o contraste com o ar gelado, podendo ser 

essa outra explicação para a grama sem vida e a inexistência de flores, o frio muito rigoroso.   

Já quando visualizamos as casas da Aldeia dos Vitoriosos, consegue-se perceber um estilo 

clássico de casas europeias interioranas, construídas com pedras, para que sejam resistentes ao 

inverno rigoroso. As chaminés indicam a presença de lareiras (também podendo ser caldeiras 

ou fogões a lenha), que também fazem sentido em uma casa confortável e aconchegante, com 

comida e banho quentes. Isso tudo torna essa vila um mundo à parte do Distrito 12, que vive na 

miséria. Em um documento que a Lionsgate (2013), produtora do filme, disponibilizou na 

internet, o designer de produção Phil Messina coloca que “ainda existe um contraste real com 

a casa do Presidente Snow. A casa da Katniss é uma mini versão do palácio do Snow, com 

bastante da mesma estética, então você percebe que ela não está tão confortável ali como ela 

estaria na casa antiga, muito menor”.  

  Portanto, nessa cena é possível verificar que a descrição geral da Aldeia dos Vitoriosos no 

livro é muito parecida com o que se vê no filme. O que difere é a descrição dos campos verdes e 

floridos, que no filme não é dessa maneira. O diretor de arte teve que complementar essa vila, 

pois há um limite na descrição do livro, e com mais elementos de cenografia (como os postes de 

iluminação, o chafariz e o portal) o filme torna-se mais verossímil com a realidade adaptada.    

  

  

6.1.2 CENA 2: Último Vagão   

  

  No segundo trecho selecionado do livro Em Chamas (2011), começa para Katniss e 

Peeta a Turnê da Vitória, onde eles são obrigados a visitar todos os outros Distritos, que 

acontece entre um Jogo e outro. Essa é a forma da Capital lembrar a todos o que aconteceu e 
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celebrar a vitória dos dois, mesmo que tenha sido conquistada com a morte de outros 22 tributos. 

E é isso que deixa Katniss angustiada, pois nesse momento ela terá que enfrentar a dor nos 

olhos dos familiares daqueles que morreram na Arena. O fragmento do livro Em Chamas, de 

Collins traz a descrição do trem que os leva de um Distrito a outro:  

  
Andamos até o último vagão do trem. Há cadeiras e sofás para nos sentarmos, 

mas o que é maravilhoso é que as janelas traseiras sobem até o teto, de modo 

que você tem a nítida sensação de que está a céu aberto, no ar fresco, e você 

consegue ver uma boa parte da paisagem (COLLINS, 2011, p. 64).  

  

  Como no trecho acima, que cita existência de sofás e cadeiras, percebe-se na figura 69, 

que há um sofá de um tecido brilhoso, em formato da letra “U”, contornando toda parte inferior 

do vagão, onde a personagem está sentada e observando para fora, em cima do estofado tem 

algumas almofadas. Na mesma estrutura do sofá, funcionando também como apoios e divisória, 

existem quatro mesinhas de madeira escura e, junto delas, quatro abajures e alguns aperitivos. 

No meio do vagão têm duas mesas de centro de vidro, com um arranjo de rosas brancas (flores 

símbolo do Presidente Snow), além de alguns objetos de decoração. No lado direito, em móvel 

mais alto, estão dispostas em uma bandeja algumas taças de vidro, balde de gelo prateado, 

algumas garrafas transparentes de vidro. E no lado esquerdo, o mesmo tipo de móvel com uma 

bandeja prateada com aperitivos. O vagão é possui um carpete azulado, e suas paredes são 

cobertas por um papel de parede com um tom de azul escuro e outro tom acinzentado. As janelas 

são largas e amplas, seguindo até teto, seguindo a mesma ideia exposta no livro.  

  

  
Figura 69: Cena 2/Frame 1, Último vagão - Plano Geral – [00;14;02]. 

Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  
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  No livro, Katniss e Peeta vão juntos para o último vagão, com a finalidade de ver a 

chegada do trem no Distrito 11, que é o primeiro que eles vão visitar. Esse plano, junto com a 

quantidade de janelas grandes, dá a sensação de solidão à Katniss, e ao mesmo tempo como se 

ela estivesse num aquário, presa em ambiente que não faz parte da sua rotina, assistindo a vida 

passar sem poder fazer nada. A vida que ela tinha no Distrito 12 era bem diferente, a caça que 

ela conseguia através de idas a floresta, era um momento de liberdade. A paisagem do fundo é 

familiar a ela, que imagina, no livro, poder estar caçando livre nos campos.   

  A personagem não está acostumada a estar cercada de objetos luxuosos e comida farta, 

pois vem de um lugar onde as pessoas passam fome. Essa decoração simboliza tudo que a 

Capital exerce sobre o povo, um lugar onde não há miséria, que a ostentação é levada ao exagero 

e onde a aparência vale mais do que o pensamento e a opinião livre. As cores são frias, como 

cinza, o azul, o preto, presentes no piso, nas paredes e nos estofados. O único ponto que traz 

calor ao ambiente são as luminárias com luz amarela, é tudo proposital, para transmitir o 

desconforto nesse espaço dominado pela Capital.  

  As rosas brancas são as flores preferidas do presidente Snow, que cultiva elas em casa, 

e estão espalhadas por vários ambientes retratados no filme, como se fosse a marca registrada 

da onipresença do governo em todos os lugares, que tudo sempre está sendo vigiado. Na 

primeira imagem (Figura 70) o Presidente Snow na sacada da sua mansão com rosas brancas 

na cerca e com um botão de rosa branca na lapela de seu paletó. Já na outra imagem (Figura 

71), a carruagem que leva os tributos tem um arranjo floral com rosas brancas ao seu redor.  

  

  
Figuras 70 e 71: Na primeira imagem o Presidente Snow na sacada e na outra imagem, a carruagem.  

 Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

  No making of do filme, o designer de produção Phil Messina fala que “Katniss está 

prestes a pôr os pés na estrada, na Turnê dos Vitoriosos com Peeta, que vai levá-los pela 

primeira vez para alguns dos outros Distritos, que ela descobre serem tão miseráveis quanto o 

seu”. E durante a viagem ela é exposta a sinais sutis, um deles aparece enquanto ela está nessa 

mesma cena, enquanto conversa com Peeta, ela está observando a janela e se depara com o 
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tordo36 pichado em um túnel que divide os distritos (Figura 72). Dessa forma, ela vai se dando 

conta que os atos rebeldes estão cada vez tomando conta de lugares públicos. Outra cena com 

fragmentos dos rebeldes em ação também acontece dentro do trem, quando Katniss olha a fresta 

da porta do comando e vê os atos da rebelião (Figura 73).  

  

  
Figura 72 e 73: Tordo pichado na parede e atos rebeldes nos distritos. 

Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

  Dessa forma, o designer de produção Phil Messina comenta que “mostramos em 

pequenos pedaços que Katniss está juntando informações – que está acontecendo à organização 

de uma rebelião em diferentes lugares”. A construção dessas “dicas” vai se apropriando aos 

poucos nos detalhes de cenografia do filme e conforme a Katniss vai enxergando o que está 

acontecendo, o espectador vai juntando as peças desse quebra-cabeça.  Assim, ao visualizar 

essa cena adaptada do livro, é possível ver as semelhanças que se têm, são maneiras de 

linguagens diferentes, mas que se complementam de maneira harmoniosa. A contextualização 

que o diretor de arte sugere no filme é muito semelhante com o trecho do livro que a autora 

propõe, uma sensação de querer estar livre, mas estar junto de tantos elementos que não fazem 

parte da vida da personagem.  

   

6.1.3 CENA 3: Festa Mansão Presidente Snow 

  

  Após a encenação das suas mortes na Arena dos Jogos Vorazes, tomada como uma 

afronta contra a Capital, Katniss e Peeta são forçados a ficarem noivos. Isso aconteceu porque 

o povo não estava acreditando no romance dos dois, que foi assumido como parte da estratégia 

de sobrevivência, para que conquistassem a simpatia do público, garantindo o patrocínio de 

                                                 
36 A autora Suzanne Collins se apropria de um animal real, chamado tordo. Ela o transforma em um pássaro denominado gaio 

tagarela, capaz de imitar sons humanos, um experimento da Capital para que eles reproduzissem conversas rebeldes, mas que 

não deu certo. O tordo é o símbolo de resistência, pois mesmo depois da Capital ter se desfeito deles, condenando-os a morte, 

os gaios cruzaram com fêmeas de tordo e deram origem a uma geração livre do poder da Capital (COLLINS, 2010).  
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suprimento na Arena. O terceiro trecho selecionado, tem relação com a festa de encerramento 

da Turnê dos Vitoriosos e a celebração do noivado de Katniss e Peeta, assim:  

  
A festa, realizada na sala de banquetes da mansão do presidente Snow, é incrível. 

O teto com pé direito de 12 metros de altura foi transformado num céu noturno, 

e as estrelas estão dispostas exatamente como estão no meu distrito. Tenho a 

impressão de que elas também são assim quando vistas da Capital, mas quem 

pode saber? Aqui tem sempre luz na cidade para que as estrelas possam ser vistas. 

Mais ou menos no meio do caminho entre o chão e o teto, músicos flutuam no 

que parecem ser nuvens brancas e fofas, mas não consigo ver o que as mantém 

no ar. Mesas tradicionais de jantar foram substituídas por inúmeros sofás e 

cadeiras estofados, alguns dos quais cercando as lareiras, outros ao lado de 

aromáticos jardins floridos ou fontes cheias de peixes exóticos, de modo que as 

pessoas possam comer e beber, e fazer o que quer que desejam no mais completo 

conforto. Há uma grande área ladrilhada no centro da sala que funciona como 

pista de dança, como palco para apresentações performáticas de artistas que 

entram e saem e como outro local para se misturar com os convidados 

extravagantemente vestidos (COLLINS, 2011, p. 87-89).  

  

  Aqui já vemos uma grande diferença, se observarmos na figura 74, grande parte da festa 

acontece no ambiente externo da casa, e não dentro, como no livro. O terreno largo e comprido tem 

várias texturas de chão, os pedregulhos e a grama. O caminho de passagem, feito de alvenaria e 

com dois postes de iluminação, leva para as escadarias mais adiante. Nos dois lados desse primeiro 

pavimento enxergamos dois chafarizes suntuosos, com luzes coloridas e águas que se movimentam 

sincronizadas. E no fundo, avista-se o casarão, com luzes azuis sendo projetadas nele.  

  

Figura 74: Cena 3/Frame 1, Festa Mansão Presidente  Snow - Plano Geral – [00;25;09].  

Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013). 

    

  Quando a cena se aproxima da casa (Figura 75), conseguem-se ver os convidados 

recebendo os vitoriosos, dois grandes lustres coloridos em cada lado da entrada. Na figura 76, 

a performance de um homem cuspindo fogo, em cima da mureta.  
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Figuras 75 e 76: Cena 3/Frame 2 e 3, Festa Mansão Presidente Snow. 

Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

    

  Ao contrário do livro, que coloca que a festa é no interior, no filme existe apenas uma 

passagem rápida por dentro da casa. Na figura 77, as personagens passam por entre os 

convidados para chegarem ao banquete da festa. Conseguimos enxergar alguns quadros 

pendurados nas paredes altas, estantes de livros, algumas flores, mas nada parecido com a 

descrição do livro. Já na figura 78, a pista de dança é iluminada com os mesmos lustres vistos 

na entrada da festa, mas em versões menores.  

  

  
Figuras 77 e 78: Cena 3/Frame 4 e 5, Festa Mansão Presidente Snow.  

Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

  No making of do filme, é possível observar os bastidores das cenas citadas 

anteriormente, a parte interna casa na figura 79, que recebe a festa de maneira mais discreta, e 

é passagem para a mesa do banquete e também para a pista de dança. Já na figura 80, a pista de 

dança aparece de maneira mais ampla, conseguimos perceber o piso preto e brilhoso, além de 

dos lustres pequenos, como descritos acima, enxergamos lustres maiores, como na entrada da 

festa. Isso indica uma identidade visual da festa, com os mesmos tons de cores antes vistos.  

 
Figuras 79 e 80: Gravação das cenas internas e externas da casa do presidente. 

Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013). 
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  Em busca de uma explicação para essas mudanças, encontramos entrevistas da equipe 

do filme no making of e, dessa forma, foi conhecido o real motivo que diferenciou essa festa do 

livro. A locação. Segundo o designer de produção Phil Messina, que sabia que no livro a festa 

acontecia no interior da mansão, mas “nós sabíamos desde o princípio que seria uma locação, 

porque seria um projeto muito grande para se construir em um breve período de tempo”. 

Observamos a quantidade de figurantes e objetos de cena, e percebemos que o lugar precisaria 

ser muito grande para comportar tantos detalhes. O diretor do filme, Francis Lawrence também 

comenta sobre a locação, uma casa histórica chamada Swan House, em Atlanta, “ela tinha o 

tamanho e a estética perfeita para a mansão do Snow, no centro da cidade”. Ainda sobre a 

locação, Messina comenta que como não tinha espaço do lado de dentro para filmar a festa, eles 

decidiram transformar o espaço externo da casa, “criamos uma grande pista de dança, e 

evoluímos para os fogos de artifício no final da festa, e a partir daí as ideias começaram a se 

desenvolver até chegar no ‘ok, é assim que vamos fazer’”.  

  Devido a essa mudança de locação, a descrição do livro é uma base para a criação do 

diretor de arte do filme, mas a essência da cena é mantida. A ostentação exposta na Capital é 

lida na obra literária e visualizada na obra cinematográfica, mesmo que a maioria das cenas 

sejam externas, e não dentro da casa como mostra o livro. Esse é o fundamento de uma 

adaptação cinematográfica que pode, sim, modificar esse tipo de situação se for necessário.   

  

 6.2 Plano médio  

  

   Nessa categoria será dada a atenção ao que a personagem veste (figurino e acessórios) 

e o lugar que acontece a ação (elementos cênicos).  

  

 6.2.1 CENA 4: Vestido de noiva  

  

  No livro Em Chamas (2011), a Capital não está feliz com os acontecimentos e rebeliões, 

que estão tomando grandes proporções por todos os 12 Distritos e, com a realização do terceiro 

Massacre Quaternário, que acontece a cada 25 anos, viu a oportunidade e mudou algumas regras 

do Jogo. Dessa forma, os tributos do Massacre foram escolhidos a partir dos vencedores dos anos 

anteriores. E Katniss, como única vencedora mulher do Distrito 12, teve sua volta para a Arena 

garantida pela nova regra. E de volta as entrevistas e treinamentos para o Massacre, Katniss em 

um dos programas televisionados é obrigada pelo presidente Snow a vestir seu vestido de noiva. 

No trecho do livro, Collins descreve a cena onde Katniss vê qual vestido vai usar:    
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- E então, o que vou vestir hoje à noite? – Pergunto, examinando a bola que 

guarda o meu vestido.   
- O presidente Snow escolheu ele mesmo o vestido – diz Cinna. Ele puxa o 

zíper da bolsa exibindo um dos vestidos de noiva que usei na sessão de fotos. 

Seda branca e pesada com decote baixo, e a cintura justa e mangas que caem 

dos punhos em direção ao chão. E pérolas. Pérolas por toda parte. Costuradas 

no vestido e em cordões em meu pescoço e formando a coroa para o véu. – 

Embora eles tenham anunciado o Massacre Quaternário na noite da sessão de 

fotos, as pessoas ainda assim votaram em seus vestidos favoritos, e este aqui 

foi o vencedor. O presidente disse que é para você usá-lo hoje à noite. Nossas 

objeções foram ignoradas.  
Passo os dedos num pedacinho de seda, tentando entender os motivos do 

presidente Snow. Acho que como eu era a grande agressora, minha dor, minha 

perda e minha humilhação deveriam ser bem destacadas. Esse vestido, ele 

pensa, vai deixar isso claro. Transformar meu véu de noiva em uma mortalha 

é algo tão bárbaro que o golpe me atinge em cheio, me deixando com uma 

desagradável dor interior.  
- Bom, seria uma pena desperdiçar um vestido tão bonito. – É tudo o que digo. 

Cinna me ajuda a colocar o vestido com cuidado. Assim que ele se ajusta em 

meus ombros, me encolho com o fardo.   
- Ele sempre foi assim tão pesado? – Pergunto. Lembro de vários vestidos 

serem densos, mas esse aqui parece pesar uma tonelada.   
- Tive de fazer algumas ligeiras alterações por causa da iluminação – diz Cinna. 

Balanço a cabeça mas não consigo ver o que uma coisa tem haver com a outra. 

Ele calça os meus sapatos, coloca as joias e o véu. Retoca a maquiagem. Faz 

com que eu ande. 

- Você está estonteante – diz ele. – Agora, Katniss, como esse corpete é bem 

justo, não quero que você levante os braços acima da cabeça. Bom, pelo menos 

até o rodopio (COLLINS, 2011, p. 262-263).  

  

  Na figura 81, visualizamos o vestido de noiva branco, sem mangas e com várias camadas 

e babados propositalmente assimétricos, dando volume e textura para a saia. A parir da cintura, 

existe uma estrutura de metal que é fixada até acima dos ombros, revestida com pequenos 

cristais em toda sua superfície.   

  

  
Figura 81: Cena 4/Frame 1, Vestido de noiva - Plano Médio – [01;06;35]. 

Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  



64  

  

  

  Em comparação com o livro, o vestido é bem diferente no filme. As mangas longas não 

existem, e dão lugar a um decote tomara que caia, com alças transparentes de sustentação. Como 

também nenhuma pérola é aplicada na composição do vestido do filme, nem nos bordados, nem 

como colares e coroa, que também não é utilizada na cabeça de Katniss (Figuras 82 e 83).    

  

 
Figuras 82 e 83: Cena 4/Frame 2 e 3, Vestido de noiva. 

Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

  O contexto que o livro Em Chamas (2011) traz é diferente da linha da narrativa fílmica, pois 

no livro Collins (2011, p. 180) descreve o planejamento do casamento de Katniss e Peeta, incluindo 

a prova de cinco vestidos diferentes e que “cada um deles requer seu próprio chapéu, penteado, 

maquiagem, cenário e iluminação, seus próprios sapatos, suas próprias joias". Já no filme, Katniss 

é surpreendida quando seu estilista, Cinna, mostra o que ela usará para sua entrevista, um vestido 

de noiva, que ela não havia provado em nenhuma ocasião anterior. Esse é o jogo cruel do presidente 

Snow, vesti-la para um casamento que não vai acontecer, pois Katniss vai para arena lutar para 

sobreviver, junto de seu noivo, Peeta.  Desde o primeiro livro, Jogos Vorazes (2010), Cinna é o 

estilista designado a vestir a personagem Katniss, em todas as ocasiões que ela precisar de roupas 

especiais, como o desfile dos tributos e entrevistas. Com trajes diferentes e únicos, Cinna pode ser 

considerado um estilista que trabalha com alta-costura37. No segundo livro, ele continua sendo seu 

estilista, e criou uma dúzia de modelos diferentes para o casamento, e de todos esses vestidos, cinco 

foram votados pelo público da Capital para serem usados por Katniss em uma sessão de fotos.  

  O vestido de noiva com o tempo foi se tornando o destaque do casamento, uma cerimônia 

de união entre duas pessoas.  No guia do filme, a figurinista Trish Summerville, comenta que após 

muitas pesquisas na internet, encontrou Tex Saverio, um estilista da Indonésia, que lançou uma 

coleção em 2011, La Glacon, com algumas referências que ela queria no vestido de Katniss. Sobre 

a criação do modelo exclusivo, Trish explica no guia do filme, pela autora Eagan (2013, p. 124), 

que ela “queria uma parte inferior diferente, no entanto, pois Katniss tem de rodopiar, e eu precisava 

                                                 
37 Do francês haute couture, é a criação artesanal de modelos exclusivos. Peças feitas sob medida, costuradas à mão e bordadas 

com pedrarias.  
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que a saia tivesse um pouco de elevação. Um pouco de fluidez”. Além dela querer acrescentar 

alguns detalhes do vestido como “algumas penas nele. Não penas de verdade, mas umas que são 

cortadas a laser e que se parecem com penas de pavão. Acho que ele acabou juntando três vestidos 

num só para compor nosso vestido de casamento” (Figuras 84 e 85).  

  

  
Figuras 84 e 85: vestidos da coleção La Glacon de Tex Saverio, que foram  

Inspiração para o vestido de noiva de Katniss. Fonte: Site do estilista38.  

    

  Percebe-se que a preocupação da figurinista é mostrar um vestido magnífico, que 

consiga exercer a mesma função que tem no livro, a de se transformar em outro vestido 

(próxima análise), mas não obedece nenhuma outra descrição da autora Suzanne Collins. Porém 

essa diferença pode ser entendida pela intenção da figurinista tentar associar esse vestido 

específico com a alta costura, já que foi um estilista real que criou a peça do filme. Dessa forma, 

o vestido se tornou, na ficção por Cinna e na realidade por Tex, um vestido único.  

  Outra justificativa para o vestido ser tão diferente é a transposição de uma linguagem 

para outra. Na imaginação da autora do livro o vestido de noiva com muitas pérolas e com 

mangas compridas que tocavam o chão poderia funcionar mas, ao adaptar para o cinema, a 

figurinista pode transformar em algo semelhante, mas ao mesmo tempo precisa ficar bem na 

tela e no corpo da atriz. Em uma entrevista para o site da revista Lucky39, a figurinista Trish 

Summerville fala que foi difícil adaptar o figurino de um elenco inteiro se baseando em um 

livro, e é mais difícil ainda quando é baseado em uma sequência. Trish coloca que quis ser 

respeitosa ao figurino do primeiro filme, que não foi ela que assinou, mas também queria 

respeitar a autora do livro e os fãs da série. Além disso, a figurinista pesquisou na internet pra 

saber o que os fãs queriam ver no filme, e que qualquer mudança que ela quisesse fazer ela 

                                                 
38 Disponível em: < http://texsaverio.com/collection/la-glacon >. Acesso em: 2 nov 2014.  
39 Disponível em: < http://www.luckymag.com/style/2013/11/catching-fire-costume-designer-trish-summerville>. Acesso em: 

09 nov 2014.  
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perguntava para o diretor do filme, Francis Lawrence, e para a autora, Suzanne Collins. Trish 

explica que muitas coisas que são colocadas no livro não têm como serem adaptadas para o 

filme, que muitas vezes o que imaginamos podem funcionar ou não no corpo.  

  Dessa forma, com tantas diferenças na execução do vestido de noiva para o filme, como 

as mangas, as pérolas e até mesmo a presença do véu, é possível compreender as escolhas da 

figurinista através da tentativa de dar maior visualidade e trazer algo diferente para o vestido 

de noiva da personagem principal da história.    

  

 6.2.2 CENA 5: Vestido de tordo  

  

  No livro Em Chamas (2011), todo o ano de Jogos Vorazes os tributos são entrevistados 

pelo apresentador Caesar Flickerman, um dos mais queridos apresentadores de televisão da 

Capital. E não foi diferente desta vez. Durante a entrevista com Katniss, ele faz algumas 

perguntas sobre sua família e no final, quando ela está falando sobre seu vestido, Cinna (seu 

estilista) faz um sinal com a cabeça para que ela começe a rodopiar:  

  

Quando ouço os gritos da multidão, acho que é porque devo estar maravilhosa. 

Então reparo que uma coisa está se erguendo ao meu redor. Fumaça. De fogo. 

Não daquele material luminoso que usei no ano passado na carruagem, mas 

uma coisa muito mais real que devora meu vestido. Começo a entrar em pânico 

quando a fumaça fica mais densa. Pedaços queimados de seda preta voam pelo 

ar, e pérolas começas a cair no palco. De alguma maneira, estou com medo de 

parar porque o meu corpo não parece estar queimando e sei que Cinna deve 

estar por trás do que quer que esteja acontecendo. Então, continuo girando e 

girando. Por um átimo de segundo, estou arquejando, completamente 

engolfada por estranhas chamas. Então, de imediato, o fogo desaparece. 

Começo a parar lentamente, imaginando se estou nua e por que Cinna resolveu 

queimar o meu vestido de noiva. Mas não estou nua. Estou num vestido com 

exato desenho de meu vestido de casamento, só que da cor de carvão e feito de 

pequenas penas. Surpresa, levanto minhas longas e fluidas mangas no ar, e é 

aqui que vejo a mim mesma na tela da televisão. Vestida toda de preto, exceto 

pelos pedacinhos brancos em minhas mangas. Ou será que deveria dizer asas?   

Porque Cinna me transformou num tordo (COLLINS, 2011, p. 266-267).  

  

  Na cena do filme, o vestido branco se transforma por meio de efeitos especiais em um 

vestido escuro, que tem uma estampa com algumas texturas. E na busca de ter conhecimento que 

tipo de textura é usada no vestido, encontrou-se um artigo no blog Jabberjays40, que fez o registro 

de uma exposição de alguns figurinos de filmes, e nessa mesma exibição estava sendo mostrado 

este vestido escuro. De acordo com o blog, o traje parecia ser feito de viscose e tinha estampas de 

penas, em camadas sobre o material. Isso porque a figurinista precisava de algo que permitisse que 

                                                 
40  Disponível em:< http://www.jabberjays.net/2014/04/11/dressed-to-impress-a-look-at-the-catching-fire-costumesat-fidm/>. 

Acesso em: 19 out 2014.  
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os efeitos especiais criassem as penas, o fogo e as asas. Dessa forma, a equipe dos efeitos especiais 

pediu algo opaco e simples, para que eles pudessem trabalhar em cima dessa referência de 

superfície. E na continuidade da cena, logo após rodopiar, Katniss vai lentamente levantando os 

braços e, assim, expõem uma grande asa de pássaro, o tordo, que se tronou símbolo dos rebeldes 

contra a Capital (Figura 86).  

  

  
Figura 86: Cena 5/Frame 1, Vestido de tordo - Plano Médio – [01;11;50]. 

Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  
  

  Nota-se, no filme, que inclusive os brincos que a personagem usa se modificam no 

momento do rodopio, tanto no modelo de brinco quanto na cor. Na figura 87, o brinco é 

quadrado, com a pedra branca. Já na figura 88, quando Katniss para de girar, o brinco também 

se transforma, a forma de diamante (com cinco faces) e a cor azul escuro.  

  

 
Figuras 87 e 88: brinco branco e brinco azul. Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

  A fumaça densa que é descrita no livro não é vista no filme, que mostra as chamas e as 

fagulhas que sobem pelo ar (Figuras 89 e 90). Ao queimar o vestido ele se transforma nesse vestido 

escuro, uma cor azul escura, com modelo totalmente diferente do vestido de noiva branco, outra 

diferença entre o livro e o filme, já que no livro os modelos são idênticos.   
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Figuras 89 e 90: sequência da transformação dos vestidos.  Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

   Essas modificações com fogo são técnicas usadas pelo estilista de Katniss, Cinna, desde o 

primeiro livro. No filme Jogos Vorazes (2012) e na sua sequência, Jogos Vorazes – Em Chamas (2013), 

no desfile dos tributos, os trajes que Katniss e Peeta usam, ambos pegam fogo (Figuras 91 e 92).  

   

  
Figuras 91 e 92: Trajes usados nos desfiles dos tributos, nos filmes Jogos Vorazes e Jogos Vorazes – Em 

Chamas, respectivamente. Fonte: Jogos Vorazes (2012) e Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

  As asas do tordo que se abrem ao levantar dos braços querem mandar uma mensagem ao 

presidente Snow, já que o tordo conseguiu sua liberdade mesmo depois de ter sido usado pelo 

Capital. Mas além da mensagem direta para o presidente, também se pode interpretar que esse 

pássaro, que é símbolo da recente causa rebelde, é para mostrar para todo povo de Panem que eles 

não estão sozinhos, que todos podem ser livres, como o tordo. De acordo com a figurinista, Trish 

Summerville, em uma entrevista para o site da revista New York41, as cenas das chamas e das asas 

são feitas por computação gráfica. Para que pudessem fazer chamas de verdade, a atriz precisaria 

usar um gel especial no corpo, além de vestir uma roupa à prova de fogo, o que impossibilita a 

aplicação desse tipo de efeito real do fogo consumindo o vestido, já que não tem como controlar 

essas chamas. A figurinista conta que as asas também são feitas através de efeitos visuais, pois com 

o tamanho das asas ela não seria capaz de escondê-las atrás das costas de Katniss, e quando as asas 

estivessem abertas a atriz poderia cair, pois elas são muito largas. Dessa forma, a diferença entre 

o vestido descrito no livro e o vestido mostrado no filme, pode ser justificada pela parte técnica, 

                                                 
41 Disponível em: < http://nymag.com/thecut/2013/11/qa-trish-summerville-on-hunger-games-costumes.html >. Acesso em: 

09 nov 2014.  
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pois o vestido branco precisava rodopiar com leveza mas o vestido de tordo carregava os efeitos 

visuais junto dele, até o tecido precisou ser adaptado as exigências dos técnicos em computação 

gráfica, para que facilitassem o trabalho de inserção de efeitos na superfície do vestido de tordo. 

Uma maneira de interpretar porque o uso do vestido idêntico no livro é que, pelo fato das 

chamas provocarem uma fumaça densa, imagina-se que as fagulhas decorrentes dessa 

combustão deixem rastros de suas cinzas, provocando a troca da cor do vestido, que antes era 

branco e, após a queima, fica num tom de “carvão”, como descreve a autora. O que parece ser 

mais verossímil do que o próprio filme, que muda o modelo do vestido e os brincos da 

personagem, conduzindo a imaginação de maneira mais lógica.    

   Portanto, com as diferenças apontadas, como o modelo do vestido, a mudança da cor 

dos brincos, é possível verificar que a praticidade no momento de se realizar um filme deve ser 

levada em consideração, pois a cena da queima teve de ser discutida com quem entendia desse 

tipo de técnica, e talvez as ideias iniciais tenham sido transformadas.     

  

6.2.3 CENA 6: Banquete  

  

 No livro Em Chamas (2011), o Distrito 12, onde Katniss vive, a comida é algo muito escasso, 

e grande parte da população vive na miséria. Para que ela e sua família sobrevivessem, ela 

caçava na floresta perto de seu Distrito, o que era estritamente proibido. Quando vai na festa na 

casa do presidente Snow, como já citado na cena 2, ela se depara com o grande banquete que 

está sendo servido. Dessa forma, Collins descreve:  

  

Mas a verdadeira estrela do evento é a comida. Mesas decoradas com as mais 

finas iguarias estão alinhadas nas paredes. Tudo que se pode imaginar, e coisas 

com que ninguém já mais sonharia, estão à disposição dos convidados. Bois, 

porcos e cabritos inteiros girando nas grelhas. Imensos pratos de aves 

recheadas com frutas aromatizadas e nozes. Criaturas dos oceanos salpicadas 

de molho ou implorando para serem mergulhadas em misturas apimentadas. 

Incontáveis queijos, pães, legumes, doces, cachoeiras de vinho e rios de 

destilados que brilham nas chamas (COLLINS, 2011, p. 88).  

  

  Na figura 93, conseguimos ter uma visão geral do que é o banquete, duas mesas que se 

estendem pelo jardim, com muitos abajures, muita comida. Atrás conseguimos ver a pista de 

dança, a iluminação nas árvores, e a águia de pedra. Segundo Larry Dias42, decorador do set, as 

mesas têm uma extensão de aproximadamente 60 metros. Ele ainda conta que inventou, junto 

com o pintor da equipe, tampos laminados coloridos das mesas, com fundo espelhado.   

                                                 
42 Em entrevista para Kate Egan, no livro Jogos Vorazes: Em Chamas: Guia Oficial do filme (2013).  
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Figura 93: Cena 6/Frame 1, Banquete - Plano Médio – [00;26;23]. 

Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

  Para melhor visualização, recorremos ao making of do filme, que mostra algumas 

imagens mais detalhadas das comidas do banquete. Na figura 94, vemos os arranjos altos de 

flores brancas, candelabros com cordões de cristais, flores dentro de vasos de vidro, castiçais 

prata para velas, pequenos porta-gelo de prata, seguindo de baldes de gelo com espumantes. A 

pilha de pratos iluminada dispunha de frutas, como uva, abacaxi, maças, romã, carambola e 

maracujá, além de pequenos doces franceses, os macarons. Em bandejas decoradas com frutas 

e castanhas, vemos grandes pedaços de carne, como costela e porcos assados. Também 

espalhados pela mesa, tem-se frascos com líquidos coloridos, verde e azul. Alguns vasos de 

vidro, que tem o pé mais alto, contêm comidas exóticas dentro, e estão por toda mesa.  O tampo 

é metálico, e a barra da toalha é de um tipo de tecido brilhoso.  

  

  
Figura 94: Mesa do banquete na Mansão do presidente Snow.   
Fonte: The Making of Hunger Games - Catching Fire (2014).  

  

  Nas figuras 95 e 96, detalhes da mesa do banquete. Na primeira imagem, um bolo de 

três camadas com glacê branco, com cristais cor de rosa, folhas e ramos prateados, dentro de 

um prato alto, com tampa de vidro. Já na segunda, observamos os chocolates coloridos, doces 
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cristalizados, aves em um suporte de pratos com três andares com um tipo de grão colorido em 

volta da carne, jarras de frutas decorativas, castiçais, taças com líquido cor-de-rosa.  

  

  
Figuras 95 e 96: Mesa do banquete na Mansão do presidente Snow. 

Fonte: The Making of Hunger Games - Catching Fire (2014).  

  

  Uma diferença notada é que as mesas, no filme, estão dispostas na parte externa da casa, e 

no livro Collins descreve as mesas junto às paredes. Uma decisão feita pelo diretor e o diretor de 

arte, de aproveitar todo terreno da casa, e estruturar a festa, prevista para ser dentro da casa, também 

no ambiente externo. Em comparação com o livro, a cena do filme ficou bem parecida, pois a fartura 

em ambas as partes é o que chama a atenção da personagem. No guia do filme, Egan (2013) coloca 

sobre a fartura do banquete, e ainda cita o mesmo trecho do livro escolhido por essa pesquisa, e a 

inspiração para essas mesas veio de um desfile que o designer de produção, Phill Messina, viu uma 

vez. Ainda no guia do filme, o responsável pela comida Jack White comenta que a intenção de um 

banquete deste tipo era maravilhar tanto a Katniss quanto o espectador, e que precisava parece 

incomum e exótico, mas que fossem realmente apetitosos.  O banquete oferecido em função do 

encerramento da Turnê dos Vitoriosos, é detalhista tanto no livro quanto no filme. A fartura de 

comida é algo que só existe na Capital, o restante dos distritos sobrevive da maneira que pode. 

 Como por exemplo o distrito 12, existe um mercado negro, chamado de Prego, que é onde 

se faz troca de mercadorias por comida e bebida. Logo após a morte do pai de Katniss, em uma 

explosão de uma mina subterrânea, ela teve que sustentar sua mãe e irmã com a troca da caça ilegal 

na floresta por comida e remédios. Dessa forma, no livro, quando Katniss e Peeta se deparam com 

a quantidade de alimentos e bebidas que estão dispostas a mesa, eles começam a comer tudo que 

veem pela frente, e no fim estão passando mal de tanto que comeram. As diferentes texturas e cores, 

fazem contraste com tudo que se tem na mesa.   

  

6.3 Plano detalhe  

  

  Esse plano permite a visualização minuciosa de elementos, no personagem percebe-se 

melhor o figurino e os acessórios, além de objetos que tenham algum significado para a narrativa. 
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6.3.1  CENA 7: Líquido da Fome  

  

  Neste trecho do livro Em Chamas (2011), após Katniss e Peeta se servirem diversas 

vezes dos mais variados pratos, e provarem comidas que nunca antes tinham visto, eles recebem 

uma dica de como podem comer ainda mais:  

  
Só então a minha equipe de preparação se junta a nós. Eles estão beirando a 

incoerência, navegando entre o álcool que consumiram e o êxtase que estão 

sentindo por estar participando de um evento daquela magnitude.  
– Por que vocês não estão comendo? – Pergunta Octávia.   
– Eu comi, mas não consigo colocar mais nada na boca – Digo. Todos eles riem 

como se isso fosse a coisa mais boba que já ouviram em toda a vida. – Isso 

não é empecilho para ninguém! – Diz Flavius. Eles nos levam até uma mesa 

que contém pequenas taças de vinho cheias de um líquido transparente.  
– Beba isto!  
Peeta pega uma taça, dá um gole, e eles ficam nervosos.   
– Aqui não! – Berra Octávia.   
– Você precisa fazer isso lá dentro – Diz Venia, apontando para as portas que 

vão dar no toalete. – Senão você vai sujar o chão todo.  
Peeta olha para a taça novamente e raciocina.  
– Vocês estão querendo dizer que isso aqui vai me dar vontade de vomitar?   
Minha equipe de preparação ri histericamente.  
– É claro, pra você poder continuar comendo – Diz Octávia. – Eu já estive lá 

duas vezes. Todo mundo faz isso, senão como é que você vai conseguir se 

divertir num banquete como esse?  
Fico muda, olhando as tacinhas bonitinhas e tudo o que elas representam. Peeta 

coloca a dele na mesa com tamanha precisão que alguém poderia até pensar 

que o objeto ia explodir (COLLINS, 2011, p. 90-91).    
    

  Essa cena no filme (Figura 97) mostra Peeta segurando a pequena taça de vinho, que ao 

contrário do livro, o conteúdo líquido é cor-de-rosa, e não transparente.   

   

  
Figura 97: Cena 7, Líquido da fome - Plano Detalhe – [00;26;35]. 

Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

  O contexto do filme é muito parecido com a obra literária, que consiste na quantidade de 

comida ingerida por Katniss e Peeta, porque eles não têm a abundância disponível no Distrito 12. 
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Já quem mora na Capital está acostumado com esse tipo de luxo que é ter comidas exóticas e em 

grande quantidade. E, como se não bastasse o povo da Capital desfrutar de tanta comida, eles têm 

a disposição deles essa bebida que, ao tomá-la, é possível vomitar tudo o que se comeu e comer 

tudo de novo. Isso é desperdício, e é por isso que Katniss e Peeta dão as costas aos outros dois 

personagens, pois evitam desperdiçar comida, que sempre está em falta onde vivem.   Peeta aparece 

bem vestido nessa cena, pois ele é um dos vitoriosos dos Jogos Vorazes, e tem à sua disposição 

trajes fornecidos pela Capital, para que ele as vista em diversificadas ocasiões.   

  Com um paletó preto, com detalhes nas linhas que demarcam a costura, Peeta ainda 

utiliza um tipo de colarinho dourado, um acessório extravagante para um menino que veio do 

Distrito 12. As roupas que ele e Katniss vestem não são descritas no livro, mas não deixam de 

ser importantes na construção dos personagens, principalmente porque eles precisam estar bem 

vestidos para a comemoração de sua vitória na arena. A figurinista coloca nos figurinos de 

Katniss elementos que lembrem penas, identificando, assim, o tordo (Figura 98).   

  

  
Figura 98: Cena 7, Líquido da fome. Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

   

  A pequena taça de vinho, como é descrita no livro, permanece visualmente igual no 

filme. Mas o que chama atenção é a intenção da direção de arte ao trocar a cor desse tipo de 

elixir que, no livro, é transparente. Uma hipótese é que ao colocar um líquido incolor, ele não 

se destacaria na cena, que contém tantos outros líquidos coloridos, deixando que a curiosidade 

dos personagens, e do espectador, permita imaginar qual é o sabor de tais bebidas.   

  Essa pode ser uma pequena diferença, onde o líquido muda de cor, porém é importante 

refletir as escolhas do diretor de arte. Em uma cena onde há tantos elementos cênicos, figurantes 

e personagem trocando falas, a troca do líquido transparente para o colorido é válida, por 

valorizar ainda mais a cena.  
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6.3.2 CENA 8: A simbologia do ouro  

  

   No livro Em Chamas (2011), após o anúncio do Massacre Quaternário, a responsável 

por Katniss, Effie Trinket, resolve mandar produzir objetos que tornem ela, Haymitch, Peeta e 

Katniss uma equipe. Já que Katniss tem seu broche com a forma de um tordo, Peeta com um 

medalhão com o tordo gravado, e o bracelete de Haymitch, que é descrito abaixo:  

  

A sala de jantar está vazia, com exceção de Peeta e Haymitch, cujo o rosto está 

vermelho devido à bebida e à raiva. No pulso, ele está usando uma pulseira de 

ouro maciço com desenho de chamas – isso deve ser a concessão feita ao plano 

de Effie de fazer com que nós todos usássemos um símbolo em comum – , que 

ele gira contrariado. É uma pulseira bem bonita, na realidade, mas o movimento 

faz ela parecer uma coisa restritiva, uma algema, muito mais do que uma joia 

(COLLINS, 2011, p. 236).   

    

  Na figura 99 visualizamos o bracelete que Haymitch recebe de presente, bem como é 

descrita no livro, de ouro maciço e com desenhos de chamas de fogo em todo seu contorno.   

  

  
Figura 99: Cena 8, Bracelete - Plano Detalhe – [01;14;07]. Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

 O contexto dessa cena no filme é bem diferente, pois cada um dos quatro – Effie, 

Haymitch, Peeta e Katniss – usará, como forma de simbolizar a união dessa equipe (Figura 100), 

algum elemento dourado. Effie usa como elemento a sua peruca dourada (Figura 101) e 

Haymitch ganha de Effie um bracelete dourado (Figura 98). 

  

 
Figuras 100 e 101: equipe reunida no vagão do trem e destaque para o cabelo dourado de Effie. 

Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  
    

  Já Katniss, tem um broche dourado em formato de tordo, que já havia sido utilizado no 

primeiro filme, também na abertura dos Jogos Vorazes, antes de entrar na arena (Figura 102 e 103). 
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Figuras 102 e 103: broche de todo no primeiro e segundo filme. 

Fonte: Jogos Vorazes (2012) e Jogos Vorazes – Em Chamas (2013). 

  

  Peeta que também ganha de presente de Effie uma medalha para colocar no pescoço 

(Figura 104). No filme, Peeta pede que Effie inclua algumas fotos dentro do medalhão que, 

posteriormente, ele dá para Katniss (Figura 105). 

  

 
Figuras 104 e 105: medalhão de Peeta fechado e aberto, com as fotos da mãe, com o  

amigo e com a irmã de Katniss. Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013). 

  

  O plano detalhe que mostra o bracelete que Haymitch ganha, representa bem o intuito de 

utilizar esse tipo de planificação, pois esse mesmo bracelete (Figura 106) vai retornar mais adiante 

no filme, mas será usado por outro tributo, como forma simbólica de mostrar fidelidade a 

personagem de Katniss. Esse mesmo detalhe é usado na narrativa do livro, quando Katniss está 

tentando sobreviver em seus primeiros minutos na arena, Finnick lhe oferece ajuda, mas ela não 

aceita, até que ele mostra a pulseira de ouro maciço que pertence a Haymitch. E assim Katniss 

entende o sinal de seu mentor, que Collins (2011, p. 286) escreve o que Katniss narra: 

“Rapidamente, me passa pela cabeça que Finnick pode ter roubado o objeto para me enganar, 

mas algo me diz que esse não é o caso. Haymitch deu a pulseira a ele. Como um sinal para mim. 

Uma ordem, na realidade. Para que eu confie em Finnick”.   

  

  
Figura 106: Bracelete usado por Finnick. Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  
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  Essas técnicas de narrativa são construídas a partir do reconhecimento do espectador. 

Primeiro, quando ele percebe que aquele objeto pode ser importante para a história que está 

sendo contada, seja ela a obra literária ou cinematográfica. E em segundo lugar, quando o 

espectador ou leitor, relembra o momento que aquele elemento apareceu anteriormente e faz 

suas próprias conclusões, muitas vezes auxiliadas pelos diálogos entre os personagens.  

  Assim, é notável a semelhança entre o bracelete descrito no livro e o filme, mas o que 

chama a atenção é o cuidado em mostrar em plano detalhe antes, para depois produzir outro 

significado. Mesmo que o contexto inicial seja diferente, que Haymitch não aparece sendo 

presenteado, simplesmente aparece com esse bracelete no pulso.   

  

 6.3.3 CENA 9: Cavilha  

  

  No livro Em Chamas (2011), quando os tributos de todos os 12 Distritos de Panem estão 

em treinamento, seus mentores têm a tarefa de conseguir o máximo de patrocinadores possível, 

para que possam enviar durante o Jogo, pequenos paraquedas prateados que carregam algum 

tipo de suprimento ou ajuda na Arena. Dessa forma, no momento que Katniss, Peeta, Finnick e 

Mags estão no meio da selva, com muito calor e quase desidratados, Haymitch envia-lhes um 

destes paraquedas, segue o trecho abaixo:  

  
Não sei quanto tempo poderíamos ficar sentados aqui se não fosse pela chegada 

do paraquedas prateado que desce em meio à vegetação para aterrissar diante 

de nós. Ninguém vai pegá-lo.  
– De quem vocês acham que é? – finalmente digo.  
– Não dá para dizer – diz Finnick. – Por que não deixamos que Peeta fique com 

ele, já que ele morreu hoje?  
Peeta desata a corda e aplaina o círculo de seda. No paraquedas encontra-se um 

pequeno objeto de metal que não sei o que é.  
– O que é isso? – pergunto. Ninguém sabe. Nós o passamos de mão em mão, 

cada um examinando o objeto. É um tubo oco de metal, ligeiramente 

afunilado em uma das extremidades. Na outra extremidade um pequeno bocal 

curva-se para baixo. É vagamente familiar. A parte de uma bicicleta que 

poderia ter se soltado, uma haste de cortina, na verdade poderia ser qualquer 

coisa.  
Peeta sopra em uma das extremidades para ver se faz algum barulho. Não faz. 

Finnick enfia seu dedo mindinho, tentando ver se é alguma arma. Inútil.  [...] – 

Isso aqui é uma cavilha. Funciona como uma torneira. Você coloca numa 

árvore e a seiva sai por ela (COLLINS, 2011, p. 309-311).   

  

  Na figura 107 conseguimos observar a cavilha, feita de metal, do mesmo modo que a 

personagem descreve no livro.   
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Figura 107: Cena 9, Cavilha - Plano Detalhe – [01;28;52].  

Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

  O estojo em que a cavilha chegou aparece logo atrás da mão de Katniss, e junto dele 

está um bilhete escrito “Drink up” (tradução para “Beba”) e a letra “H”, inicial do nome de 

Haymitch, mentor de Katniss. Alguns segundos antes, é possível visualizar a cápsula que serve 

de estojo para a cavilha (Figuras 108 e 109).  

  

  
Figuras 108 e 109: a cápsula, que carrega a cavilha, fechada e aberta. 

Fonte: Jogos Vorazes – Em Chamas (2013).  

  

  Apesar de a cavilha ser exatamente igual ao que foi descrito na obra literária, o contexto 

em que a cena é narrada no livro é bem diferente. No livro, os personagens demoram cerca de 

uma página e meia para descobrirem qual é a serventia desse objeto. Já no filme, a ação dura 

em torno de 10 segundos, entre a abertura da cápsula e a descoberta da serventia do objeto, 

deixando a cena mais rápida. O elemento que proporciona essa dinâmica ágil é o bilhete que 

Haymitch – mentor da Katniss e de Peeta – coloca dentro do recipiente, escrito “Beba” e com 

a sua inicial assinada no final do pequeno papel. Esse bilhete deixa a situação muito mais fácil 

de ser resolvida, desencadeando a sequência da ação.   

  Essa decisão é tomada em conjunto, com os roteiristas, o diretor e o diretor de arte, que 

cria esses elementos, como o paraquedas, a cápsula e a cavilha. Dessa forma, ele faz com que 

o espectador aceite que aquilo faz parte do universo está sendo retratado no filme. O prateado 

é como se fosse a cor simbólica do Capital, pois pode fazer referência ao elemento futurístico, 

tempo escolhido para retratar essa história, tanto no livro quanto no filme.     
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O audiovisual, como forma de expressão, possibilita contar histórias através de imagens 

em movimento ao mesmo tempo em que o som é reproduzido. Aumont (2003, p. 25) de maneira 

sucinta, define que “o cinema é por natureza ‘audiovisual’; ele precede de ‘indústrias do 

audiovisual’”. Nesse sentido, com a evolução da indústria cinematográfica e o desenvolvimento 

de tecnologias que a aprimoraram, é possível perceber que, através dos anos, foram 

configuradas várias estéticas e, muitas delas, foram e ainda estão sendo aproveitadas em 

produções audiovisuais publicitárias. Assim, este estudo teve como ponto de partida o interesse 

em entender a importância da estética audiovisual, compreendida, aqui, a partir da direção de 

arte em produções cinematográficas.  

No campo do audiovisual, muitas são as fontes de inspiração no momento de criar os 

roteiros, uma delas é a adaptação de obras literárias, que podem ou não obedecer fielmente às 

descrições colocadas no livro. Dessa forma, diante da existência de muitas obras 

cinematográficas adaptadas de livros, optamos por realizar uma apreciação mais aprofundada 

entre duas linguagens, analisadas a partir da direção de arte do filme e das descrições do livro.  

Assim, com o objetivo de observar como a direção de arte no cinema contribuiu na 

representação das imagens (cenários e caracterização dos personagens) na adaptação 

cinematográfica do livro Em chamas (2011), era preciso propor alguns objetivos específicos, 

afim de atender o objetivo geral. Portanto, foi necessário, primeiramente, compreender os 

pontos principais da adaptação de obras literárias para o cinema. Além de investigar como a 

direção de arte representa as imagens descritas no livro, também foi necessário comparar 

trechos do livro Em Chamas (2011)e cenas do filme, observando a construção de cenários e 

caracterização dos personagens por parte da direção de arte.Dessa forma, nosso problema de 

pesquisa se preocupou em responder a seguinte questão: como a direção de arte no cinema 

contribui para a visualização das histórias na adaptação cinematográfica do livro Em chamas 

(Suzanne Collins, 2011)?  

Diante desse contexto, para conseguirmos atender a todos esses objetivos e respondermos 

a esse problema da pesquisa, foram criadas categorias que guiaram a análise da direção de arte 

das cenas do filme Jogos Vorazes – Em Chamas (2013) em comparação com os trechos do livro 

Em Chamas (2011). Foram definidas estas categorias: cenas em plano geral, em plano médio e 

em plano detalhe. Dentro de cada uma dessas categorias foram observados e analisados os 

elementos de direção de arte, como os cenários e os figurinos. Sendo o plano geral àquelas 

cenas com planos mais abertos (ambiente externo); o plano médio é mais fechado (local interno 
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e características das personagens); e o plano detalhe, que mostra algum detalhe importante para 

a ação (elementos cenográficos).  

Na categoria das cenas em plano geral, percebeu-se que na primeira análise, a da Aldeia 

dos Vitoriosos, as diferenças apontadas entre o filme e livro revelam que, as escolhas do diretor 

de arte, serviram para complementar a ambientação, já que a descrição do livro não 

compreendia tantos elementos que eram necessários para compor o cenário na amplitude do 

plano mostrado. Na cena dois, o vagão do trem na obra fílmica é bem parecido com a descrição 

do livro, mantendo a simbologia do luxo da Capital. Já na análise realizada na terceira cena, 

observa-se uma grande diferença entre o ambiente interno da festa descrito no livro, que no 

filme foi transferido para o jardim externo da mansão, pois a grandiosidade da festa precisava 

ser tanta que não caberia dentro da casa.  

Já na categoria de plano médio, a quarta cena analisada é a do vestido de noiva, com 

alterações significativas no modelo e nos assessórios, entendemos como uma mudança feita 

para que o vestido estivesse melhor ajustado no corpo da atriz e também que para maior 

destaque no filme. O vestido do tordo também houve alterações no modelo, percebemos que 

foi pela praticidade técnica de aplicações de efeitos visuais para a queima do vestido no 

momento do rodopio da personagem. A sexta cena, a do banquete na casa do presidente, 

chamou a atenção pela quantidade de detalhes que foram introduzidos na cenografia, bem como 

a autora do livro descreve, fartura de comidas e bebidas.  

  E na última categoria, onde foram analisadas cenas em plano detalhe, a sétima cena 

mostra a taça com o líquido cor-de-rosa, o que difere da cor transparente descrita no livro, essa 

escolha da direção de arte permite a melhor visualização do conteúdo, que se mistura em meio 

a muitos outros elementos cênicos. Na cena do bracelete de Haymitch, além da descrição ser 

muito parecida com o objeto inserido no filme, a simbologia da cor dourada é empregada de 

forma que se entende o uso do plano detalhe, pois o bracelete reaparece em outro contexto da 

história. E na última cena, a cavilha é visualmente parecida com a descrição da obra literária, 

porém a diferença está na identificação desse objeto por parte das personagens da história, que 

no livro a ação prolongar-se por duas páginas e no filme dura apenas dez segundos.  

O diretor de arte, junto com toda sua equipe – cenógrafos, decoradores, figurinistas, 

cabeleireiros e maquiadoras – tem como principal função criar um universo verossimilhante 

para o espectador. Nesse sentido, as escolhas que são tomadas pelo diretor de arte, junto com o 

diretor e roteiristas, definem a estética do filme, ou seja, o que vai ser mostrado na obra 

cinematográfica. Porém, se esse roteiro for uma adaptação de um livro, o trabalho de todos é 

garantir que a mesma história seja contada, podendo ou não ser idêntica a obra original. Sendo 
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assim, esta pesquisa possibilita a contemplação dessas diferenças, que não podem ser 

precisamente justificadas, contudo é importante apontá-las para levar à reflexão acerca das 

técnicas utilizadas pela direção de arte do filme.  

Dessa maneira, mesmo que este estudo não tenha atribuído juízos de valor às diferenças 

e similaridades entre as duas linguagens, como qualificar a obra fílmica fiel ou não, foi 

observado na análise que muitos elementos cenográficos e figurinos são semelhantes às 

descrições da obra original. Entretanto, é nas diferenças que constatamos o trabalho de 

planejamento e construção dessa visualidade da direção de arte, pois, quando se adapta algo 

que está no imaginário individual do leitor para as telas, é necessário considerar se há 

compatibilidade visual e técnica para a idealização de cenários e figurinos.  

Portanto, essa pesquisa não somente veio a atender as especificidades técnicas e 

acadêmicas, como também valorizar o trabalho da direção de arte, pois toda história contada 

precisa de uma ambientação para os personagens. Na análise do objeto do estudo, o filme Jogos 

Vorazes – Em Chamas (2013), onde a maioria dos elementos cenográficos não existe no mundo 

real, percebemos que os detalhes de locações exóticas e figurinos extravagantes nos encantam 

ainda mais por fazer parte de uma construção de um universo fantástico (o audiovisual).  
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