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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo analisar o elemento extra-fílmico trailer, mais 

especificamente na sua relação com o cinema nacional contemporâneo. Busca-se 

compreender como o cinema brasileiro atual está se enunciando através do objeto 

audiovisual trailer, o qual se configura através da interface publicidade e cinema. Para 

isso, construiu-se um corpus de oito trailers que foi analisado de modo a compreender a 

estruturação e a relação de seus planos de conteúdo, de expressividade e publicitário. A 

dimensão da publicidade delineou o foco da pesquisa, uma vez que se anseia pela 

análise do caráter publicitário do trailer. Para tanto, a relação existente entre as 

linguagens publicitária e cinematográfica se evidencia de forma estratégica a partir da 

categoria da montagem, responsável pela constituição da estética e narrativa do trailer. 

Palavras-chave: trailer; publicidade; cinema nacional; linguagem audiovisual, 

montagem. 

ABSTRACT 

 

The objective of this study circles around the trailer analysis in a specific context in the 

national production. It seeks to understand how our brazilian cinema is enunciating 

itself throughout the audiovisual object of trailer, which is configured by cinema and 

publicity interface. To do so it’s been selected an eight trailer corpus, which has been 

analyzed in order to observe the structure and relation between its content, expressive 

and narrative dimensions. The publicity character focused the research, once the 

objective is to analyze it. Therefore, relations between publicity and cinematographic 

languages are exposed strategically throughout the editing category, responsible for the 

aesthetic and narrative trailer constitution. 

 

Keywords: trailer; publicity; national cinema; audiovisual language; editing.      
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1. INTRODUÇÃO	  
 

 No mundo contemporâneo, somos bombardeados por informações, imagens e 

idéias o tempo todo. Gomes (2003) mostra que pesquisas de psicologia da informação 

revelam que chegamos a examinar, selecionar e assimilar mais de cem mil informações 

diárias, desde os sinais de trânsito até chamadas telefônicas. Pode-se afirmar que os 

diferentes elementos que nos cercam estão constantemente nos comunicando algo. É 

neste contexto que os elementos culturais e de entretenimento buscam atrair nossa 

atenção, com intuito de saciar nossos desejos e ansiedades.  

 O cinema é considerado um fenômeno sociocultural formado por múltiplas 

dimensões, que incluem acontecimentos anteriores e posteriores ao filme, bem como 

elementos que são externos ao filme, como, por exemplo, o ritual que se cria durante 

uma ida ao cinema. Cinema e filme não se confundem, pois enquanto o primeiro diz 

respeito a uma instituição cultural, o segundo refere-se a um discurso localizável, um 

texto. O cinema pode ser considerado um entre os diversos dispositivos de 

entretenimento existentes. E, entre tantos filmes produzidos e disponíveis no mercado, o 

espectador tem a difícil tarefa de escolher com qual deseja se “vincular”. Antes de fazer 

uma escolha há uma série de informações prévias sobre os filmes, que são trabalhadas a 

fim de instigar o público potencial. Tais informações, que constituem os elementos 

extra-fílmicos, caracterizam-se pelos sites, críticas em jornais, trailers, cartazes, 

displays, enfim, todo material responsável pelas expectativas criadas em relação ao 

filme. Nessa pesquisa, o elemento extra-fílmico trailer se coloca como objeto de estudo 

teórico e empírico.  

 Por extra-fílmico, entendemos aquilo que é externo ao filme, mas que conjuga 

elementos do mesmo, arranjados de uma maneira particular. No caso específico do 

trailer que, como o filme, também se constitui através de imagens em movimento e 

matéria sonora, a diferenciação é alcançada durante a montagem.  Juntamente com os 

anúncios de revistas e jornais, com os outdoors e até mesmo com brinquedos, o trailer é 

considerado uma publicidade do filme. Através de uma mescla de elementos fílmicos 

com elementos publicitários, o trailer busca promover o filme num discurso da sedução 

e persuasão a fim de atrair o público para as salas de cinema. Do cinema traz o conjunto 

de imagens e de sons arranjados com uma narrativa própria. Da publicidade traz a 

função persuasiva de anunciar e fazer com que o público conheça o produto (filme) que 

está sendo lançado. 
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 Para Marin (2006, p.65) o campo da comunicação se encontra perpassado por uma 

“pluralidade de áreas que colaboram na produção de conhecimentos pelo constante 

fluxo e refluxo das temáticas”. É o caso da publicidade e do cinema, ambos inseridos no 

campo da comunicação, e que mesclam suas estéticas na constituição do trailer, por 

exemplo. Para Inagaki (2007), o cinema e a publicidade ”há tempos caminham de mãos 

dadas”. Cineastas que dirigem comerciais e publicitários fazendo cinema são cada vez 

mais comuns, e a linguagem está ficando cada vez mais imbricada. Entretanto, esta 

migração não é recente. O autor cita o diretor italiano Federico Fellini e o diretor 

brasileiro Carlos Manga, ambos com trabalhos publicitários. Nas palavras de Manga 

(apud Inagaki, 2007), “a diferença entre cinema e propaganda é que no cinema conto 

uma história em 90 minutos, enquanto na propaganda tenho que fazer isso em 30 

segundos”. O cinema, assim como a publicidade, tem o poder de trabalhar com o desejo 

do espectador, agindo no nível do imaginário, do simbólico. A estratégia é eficiente, 

uma vez que manipula tanto o mundo concreto, real quanto o imaginário. Pode-se dizer 

que, com isso, há uma troca entre espectador e o filme. O espectador atribui valor ao 

filme. O trailer, detentor da linguagem publicitária, seduz despertando desejos criando 

vínculos, estabelecendo trocas entre o espectador e o simbólico do filme. O trailer 

consegue seduzir o espectador a partir do momento em que (re)constrói a verdade e os 

sentidos. E é através da organização do conteúdo simbólico, de modo a não revelar todo 

o conteúdo do filme que o processo de sedução se faz. Obviamente a escolha das 

“melhores” cenas do filme faz parte desse processo de sedução, mas elas sempre são 

reorganizadas de forma a confundir e atrair o espectador. Lembrando sempre que para 

que o processo de atração seja efetuado, deverá haver troca entre sedutor e seduzido, ou 

seja, o conteúdo simbólico deverá ser compartilhado, e isso se dá quando a curiosidade 

e a imaginação são estimuladas. Além dos elementos informativos, de sedução e 

atração, presentes em anúncios, a característica publicitária do trailer se revela no 

momento em que ele possibilita que a obra cinematográfica se estenda ao grande 

público. É exatamente isso o que um anúncio publicitário faz: leva um fato ao 

conhecimento de muitos, propaga a mensagem.  

 Assim, ao realizar a análise de um trailer, além de avaliar a linguagem publicitária 

e cinematográfica, iremos perceber detalhes em sua construção. Aqui, o 

deslumbramento é aceito, mas não deve ser gratuito, e sim consciente. Isto se justifica, 

uma vez que estamos, nas palavras de Vanoye e Goliot-Lété (2002), “cercados por um 

dilúvio de imagens”. Elas estão presentes de forma muito intensa e recorrente que nos 
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atingem como um turbilhão. Acostumamo-nos com esta linguagem audiovisual veloz e 

constante, e devido a isso nosso olhar não percebe detalhes, elementos que se inserem 

com intuito de persuasão, enfim, não enxergamos por detrás das imagens. 

 E é exatamente esta linguagem audiovisual tão dinâmica e intensa que vem ao 

encontro de  uma importante característica do mundo contemporâneo: a velocidade. 

Buscamos agilidade e dinamismo nos dias atuais, e isto se traduz numa busca por 

imagens mais rápidas (LANGIE, 2005). Neste cenário o trailer se encaixa 

perfeitamente, através da fragmentação e descontinuidade, suas características mais 

marcantes. Para Vestergaard e Schroder (2000), o emprego simultâneo da comunicação 

verbal e não verbal é um elemento extremamente importante em nossa cultura, sendo 

encontrado no teatro, no cinema, na televisão, nas histórias em quadrinhos e na maioria 

dos anúncios publicitários. A comunicação pode se dar através da linguagem verbal, da 

linguagem visual e da combinação entre as duas. Assim, o trailer funciona enquanto 

uma reestruturação estratégica de elementos do filme como acontecimentos, diálogos, 

presença de personagens, cenários e até a trilha sonora, ou seja, o trailer informa sobre 

o conteúdo do filme. Identificam-se, portanto, dois planos: o plano expressivo, através 

do arranjo dos elementos de linguagem numa estética própria, e o plano de conteúdo, 

representado pela narrativa construída.  

 No primeiro semestre de 2009, a ANCINE1, Agência Nacional do Cinema, 

publicou que o número de estréias de filmes brasileiros chegou a 30. Isto é, registrou-se 

quantitativamente o interesse do público pelo cinema nacional, o qual vem crescendo ao 

longo dos anos. Tal fato pode ser comprovado por dados divulgados pela ANCINE, 

segundo os quais, nos primeiros seis meses de 2009, o público dos filmes brasileiros foi 

maior do que em todo o ano de 2008.  Os números são expressivos, contando com 9,5 

milhões de espectadores de 01 de janeiro até 11 de junho, correspondendo a uma renda 

de R$78 milhões. A agência ainda traz dados das exibições estrangeiras do mesmo 

período que, ao contrário do cinema nacional, não apresentou aumento do número de 

espectadores, correspondendo a 49% do público do ano de 2008. A partir destes dados, 

pode-se afirmar que o desempenho do cinema nacional foi o grande responsável pelo 

sucesso de público nos cinemas no primeiro semestre de 2009.  

 Sendo assim, esta pesquisa procura analisar o modo pelo qual o cinema nacional 

                                                
1 Criada em 2001 pela Medida Provisória 2228-1, a ANCINE – Agência Nacional do Cinema é uma 
agência reguladora que tem como atribuições o fomento, a regulação e a fiscalização do mercado do 
cinema e do audiovisual no Brasil. (Fonte: http://www.ancine.gov.br) 
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contemporâneo vem se anunciando através do elemento extra-fílmico trailer. Para isto, 

foram selecionados oito trailers, quatro deles referentes ao ano de 2009, e outros quatro 

referentes ao ano de 2010. A seleção se deu de modo aleatório e subjetivo, a partir do 

gosto pessoal, mas também tentando abranger uma ampla variedade de estilos e temas.  

Os elementos expressivos de linguagem cinematográfica configuram o foco das 

análises, levando em consideração a formação de uma dimensão estética particular a 

cada trailer. Este é o questionamento levantado pelo trabalho, ou seja, entender como 

estes diferentes arranjos dos elementos da linguagem cinematográfica podem construir 

uma estética diversificada para cada trailer selecionado.  

 Os trailers integrantes do corpus, referem-se, respectivamente aos seguintes 

filmes: A Deriva, de Heitor Dhalia, Divã, de José Alvarenga Jr, No Meu Lugar, de 

Eduardo Valente e Do Começo ao Fim, de Aluísio Abranches, todos de 2009. Os 

trailers lançados no primeiro semestre de 2010 selecionados para análise foram: Os 

Famosos e os Duendes da Morte, de Esmir Filho, As Melhores Coisas do Mundo, de 

Laís Bodanzky, Sonhos Roubados, de Sandra Werneck e Antes que o Mundo Acabe, de 

Ana Luiza Azevedo.    

 A particularização do trailer do cinema nacional contemporâneo também se 

mostra interessante, uma vez que os diferentes registros audiovisuais podem ser 

considerados um recorte do nosso universo. Através dos trailers percebemos elementos 

do período em que vivemos e como o cinema os tematiza. Além do mais, o presente 

projeto contribui para a construção de um referêncial teórico sobre o tema da 

publicidade, e da linguagem audiovisual publicitária, tendo em vista que as produções 

acadêmicas e científicas na área da publicidade são recentes e relativamente de pouca 

profundidade teórico-metodológica. Para Gomes (apud DELAZZANA, 2009) a 

pesquisa em publicidade está espalhada em diferentes áreas de conhecimento, sem que 

seja feita uma compilação. 

 Portanto, é objetivo deste trabalho analisar as construções estéticas 

diversificadas que surgem no panorama do trailer nacional contemporâneo. Também 

pretende-se definir a relação existente entre as linguagens cinematográfica e publicitária 

na construção do trailer e demonstrar a importância da montagem na operação dos 

diferentes sentidos e estéticas dos trailers. Por último, este trabalho pretende verificar as 

funções dos trailers, propostas por Quintana (2003), em cada trailer nacional do corpus 

selecionado. Segundo o autor, o trailer desempenha quatro funções principais: a 

primeira é a de criar consciência do filme, ou seja, fazer com que se saiba da sua 
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existência; a segunda é a de dar uma impressão global das características do filme aos 

espectadores potenciais. Isto nada mais é do que criar um posicionamento na mente do 

público, que vai saber do que o filme trata e que tipo de filme é. Esta é, para Langie 

(2003), a função primordial do trailer. Em terceiro lugar, o trailer deve permitir que o 

espectador saiba quem são as pessoas “envolvidas” no filme: o diretor, e as estrelas; e, 

por último, o trailer deve criar interesse no público, deixá-lo com vontade de assistir ao 

filme.   

 Este estudo ressalta a relevância de analisar o componente extra-fílmico trailer, 

um importante elemento da produção audiovisual publicitária e cinematográfica. No 

exercício de espectadores e também de publicitários, tem-se a possibilidade de analisar 

com profundidade a construção de uma linguagem híbrida, carregada de elementos da 

publicidade e do cinema, mesclados e imbricados de forma intensa. Quando os 

dispositivos cinematográfico e publicitário se colocam como objeto de pesquisas, tem-se a 

oportunidade de compreender a pluralidade de códigos que estes produtos culturais 

congregam, e ainda, como esses códigos funcionam enquanto elementos de comunicação, 

num âmbito social e técnico.  

 O trabalho está dividido em oito capítulos: no primeiro foi construída uma 

introdução sobre o tema do trabalho, em que as temáticas abordadas são apresentadas, 

bem como o corpus escolhido para análise e os objetivos da pesquisa; o segundo 

capítulo discute teoricamente a linguagem cinematográfica através dos procedimentos 

narrativos e expressivos; o capítulo três parte para uma retomada histórica e contextual 

do cinema nacional; o quarto capítulo busca as relações de interface entre publicidade e 

cinema; o quinto capítulo teoriza a estética e linguagem do trailer; o sexto capítulo 

elucida o processo metodológico aplicado no densevolvimento do trabalho; o capítulo 

sete encarrega-se de demonstrar os exercícios analíticos empreendidos nos trailers do 

corpus e o capítulo oito, preocupa-se com as considerações finais da pesquisa.  
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2. LINGUAGEM	  CINEMATOGRÁFICA	  	  
 

 Quando o assunto é cinema, muito pode ser explorado, entretanto, uma 

delimitação se faz necessária. Neste segmento, as origens do cinema serão tratadas, 

assim como sua evolução histórica. Também serão abordadas características e 

elementos formadores da linguagem cinematográfica. Cabe aqui lembrar que a 

publicidade sempre esteve ligada ao cinema, desde o seu início, através de cartazes que 

anunciavam as atrações ou mesmo através do anúncio gritado nas portas dos salões de 

exibição.   

 A história do cinema mundial começa, de certa forma, em abril de 1894 quando 

foi inaugurado o primeiro salão de cinetoscópios em Nova York. Entretanto, a 

experiência cinematográfica como conhecemos estava longe de acontecer. Uma série de 

cinetoscópios, espécie de máquina onde era colocado o filme, eram colocados um ao 

lado do outro no salão. As pessoas deveriam passar de um para o outro, vendo filmes 

curtos que geralmente mostravam performances de artistas de circo, captadas por uma 

câmera estática. Logo estas máquinas começaram a ser vendidas no restante dos Estados 

Unidos e exterior. Grande sucesso foi atingido com a transmissão de lutas de boxe, 

sendo o pugilista James Corbett, apelidado Gentleman Jim, “a primeira celebridade no 

mundo a assinar um contrato de exclusividade para o cinema (ou quase-cinema)”. As 

lutas eram forjadas, numa espécie de antecipação da construção dramática do filme 

(MATTOS, 2006, p. 16). Em 1895, os irmãos Lumière lançaram em Paris o 

cinematógrafo, um projetor mais versátil e portátil, que podia ser levado a diferentes 

lugares e em viagens, sendo que as imagens filmadas poderiam ser exibidas no mesmo 

dia. Um ano mais tarde, a invenção já estava nos Estados Unidos, e também no Brasil. 

O cinematógrafo foi inaugurado em teatros de vaudeville2 como uma das atrações do 

espetáculo. Eram apresentados cerca de doze filmes, ainda bem curtos, compondo um 

dos números de variedades do programa. O que atraiu os empresários que exploraram os 

projetores foi a existência de um grande público receptivo dentro dos vaudevilles. Eles 

não precisavam se preocupar com a construção de salas de projeção. “O vaudeville 

ajudou a popularizar os filmes através dos Estados Unidos e serviu como campo de 

experimentação para os futuros líderes da indústria do cinema.” Este tipo de cinema é 

                                                
2 O vaudeville foi um gênero de entretenimento de variedades, incluindo concertos, cantores populares, 
circos de horros e literatura burlesca, comum nos Estados Unidos e Canadá. Os lugares onde os 
espetáculos aconteciam, podem ser chamados teatros de vaudeville ou, simplesmente, vaudeville.  
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considerado, por muitos, um cinema “exibicionista” pois “dava mais ênfase à exibição 

que à narração” (MATTOS, 2006, p.20).  Os filmes narrativos só começaram a se 

consolidar no início do século 20, e em 1908, 98% dos filmes americanos já continham 

uma história. De certa forma isso oferecia uma vantagem, uma vez que a existência de 

um roteiro permite uma produção mais regular do que ficar na dependência de 

acontecimentos interessantes. Os vaudevilles não foram os únicos lugares de exibição. 

Viajantes iam de cidade em cidade e exibiam os filmes em tendas, circos ou até mesmo 

em escolas.  Nas grandes cidades, os antigos salões de cinetoscópio foram 

transformados em eletric theaters, theatoriums e, mais frequentemente, nickelodeons 

(que recebiam esse nome em função do ingresso que custava um nickel, o equivalente a 

5 centavos). Estes foram os primeiros cinemas, de fato dedicados exclusivamente à 

exibição de filmes. Entre 1913 e 1924 começaram a surgir os filmes maiores que 10 

minutos, e com eles algumas mudanças. As classes mais prósperas e intelectualizadas 

foram atraídas para os cinemas, e com isso houve um aumento do preço dos ingressos. 

Como consequência os exibidores se tornaram mais preocupados com a qualidade dos 

filmes. Para agradar a esse tipo de público, os estúdios voltaram a recorrer aos clássicos 

do teatro e da literatura e uma reformulação dos cinemas foi necessária, com o 

surgimento dos movie palaces. Iniciou-se a era dos grandes cinemas. Foram os filmes 

falados que salvaram o cinema de afundar na crise econômica que assolou os Estados 

Unidos em 1929. Entretanto, houve uma queda brusca no número de espectadores, 

muitos cinemas foram obrigados a fechar e os que sobraram tiveram que baixar os 

preços dos ingressos para não perder os clientes. No final dos anos 40, os estúdios 

começaram a perceber o poder da televisão. Além de usá-la para divulgar os novos 

filmes lançados nos cinemas, logo começaram a transformar peças televisivas em 

filmes. Nesta “batalha” contra a televisão, Hollywood desenvolveu uma série de 

processos como o 3-D, tela e filmes largos, e o “cinema aromático” (MATTOS, 2006).  

 E o assunto não pára por aqui. Muitas são as transformações sofridas pelo cinema, 

a partir das mais variadas influências e situações. Esta visão é corroborada por 

Covaleski (2009), para quem o cinema precisa ser entendido como uma manifestação 

artística e como um meio de comunicação em constante evolução, sendo influenciado, 

por exemplo, pela tecnologia ou, simplesmente, por novas formas de narrativas. 

Machado (1997, p.191) vai mais longe, ao afirmar que, além do desenvolvimento das 

técnicas, o cinema, assim como tudo no universo das formas audiovisuais, depende das 

transformações sofridas pelos meios de expressão, “das pressões de natureza 
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socioeconômica e também das demandas imaginárias, subjetivas, ou, se preferirem, 

estéticas, de uma época ou lugar”.  

 Iuva (2007, p.10) considera que o cinema, desde o seu surgimento, foi bem mais 

do que um produto voltado apenas para o entretenimento das massas. Para a autora 

“constituiu-se numa forma de expressão, num meio de comunicar idéias e pensamentos, 

transformando-se numa produção cultural artística de linguagem específica e 

elaborada”. Fazer cinema é mais do que “filmar”, e analisar o cinema é mais do que 

“descrever o filmado”, “é um mecanismo de arrumação dos diversos códigos e 

elementos numa narrativa e linguagens específicas, de forma a fazerem sentido para o 

público”. Segundo Machado (1997), é necessário saber o que considerar “linguagem” 

no universo das formas audiovisuais. O autor ainda ressalta a importância de não se 

confundir linguagem audiovisual com linguagem de extração verbal.  

 Para Rodríguez (2006, p.28) “a linguagem audiovisual é um conjunto 

sistematizado e gramaticalizado de recursos expressivos que foram sempre previamente 

imaginados por um narrador e que permite estimular no público séries organizadas de 

sensações e percepções que se transformarão em mensagens concretas e complexas”. 

Segundo o autor, isto significa que a linguagem audiovisual se fundamenta no 

conhecimento de um sistema de recursos narrativos artificiais capazes de imitar muitas 

das sensações do ambiente natural do homem, tudo isto a partir da vontade de um 

narrador. Além disto, esta linguagem configura um emaranhado complexo, onde se 

encontram a música e a língua, tanto oral quanto escrita, bem como a cultura 

iconográfica, literária e dramática. Assim, nas palavras de Rodríguez (2006, p.28), “na 

linguagem audiovisual se articulam perfeitamente a língua e a música como sistemas de 

códigos complexos que se entrelaçam com as simulações perceptivas naturalistas 

características do desenho, da pintura, da fotografia, das montagens com imagem fixa e 

som”, entre outros, sendo que cada um transfere para a linguagem a sua capacidade 

expressiva própria.  

 Para o autor, existem três características essenciais que conferem natureza própria 

à linguagem audiovisual. Em primeiro lugar, cita o fato de sempre existir uma vontade 

prévia no emissor em estimular em outras pessoas uma série de percepções naturalistas 

simuladas. Por outro lado, a linguagem audiovisual tem a capacidade de gerar 

mensagens artificiais que estimulam percepções bastante semelhantes às que sentimos 

naturalmente e, por último, tem a capacidade de articular dentro de si mesma qualquer 

outra linguagem que se baseie na percepção humana. São estas três características que 
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conferem à linguagem audiovisual a sua especificidade e a diferenciam  de informações 

de origem natural e de outras linguagens, como a fala e a música, por exemplo 

 Também em relação à linguagem cinematográfica, Covaleski (2009) esclarece que 

muitas são as teorias que envolvem o assunto, versando desde os elementos da sua 

estrutura até os efeitos que um determinado discurso pode causar sobre o público. Para 

o autor, um dos motivos que fazem com que seja grande o número de teorias cercando o 

cinema, é seu poder de trabalhar com uma pluralidade de linguagens. As modificações a 

que o cinema está sujeito, seja no discurso seja na tecnologia, podem levar à 

transformações que venham a desfigurar sua feição tradicional. Também sobre a 

linguagem fílmica, Martin (2003) afirma que 

 
Tendo começado como espetáculo filmado ou simples 
reprodução do real, o cinema tornou-se pouco a pouco uma 
linguagem, ou seja, um meio de conduzir um relato e de 
veicular idéias: os nomes de Griffith e Eisenstein são os marcos 
principais dessa evolução, que se fez pela descoberta 
progressiva de procedimentos de expressão fílmicos cada vez 
mais elaborados e, sobretudo, pelo aperfeiçoamento do mais 
específico deles: a montagem. (...) Convertido em linguagem 
graças a uma escrita própria que se encarna em cada realizador 
sob a forma de um estilo, o cinema tornou-se por isso mesmo 
um meio de comunicação, informação e propaganda, o que não 
contradiz, absolutamente, sua qualidade de arte (MARTIN, 
2003, p.16).  

 

Para Machado (1997) o que nós hoje chamamos de linguagem cinematográfica é, na 

verdade, uma construção narrativa baseada na linearização de elementos significantes e 

na hierarquização das cenas gravadas por uma câmera, tudo isto modelado pelas regras 

da continuidade. Segundo o autor, o resultado deste “arranjo” de elementos é o retrato 

de opções estéticas e pressões econômicas que surgiram na primeira década do século 

XX, quando Griffith3 e outros de sua geração surgiram no cenário. Nesta época, surgiu 

o interesse de transformar o cinema, originalmente uma diversão barata, voltada para as 

camadas mais populares e localizado nos cinturões industriais que rodeavam as grandes 

cidades, em uma arte mais nobre, próxima da linguagem do romance e do teatro 

oitocentistas que, certamente, iriam atrair um público novo, mais sofisticado e sólido 

financeiramente. Griffith conseguiu revolucionar o cinema, convertendo-o numa 

próspera indústria cultural, não apenas ao descobrir uma linguagem própria para ele 

                                                
3 D.W.Griffith foi um diretor de cinema mudo ao qual muitas vezes se atribui o desenvolvimento de uma 
abordagem chamada estilo de continuidade. 



20 
 

mas, principalmente, ao tentar traduzir para o cinema certas estruturas da narrativa do 

teatro ou do romance. Para Aumont (2003), quem vê o filme o “compreende”, 

independente da forma como é feita a narrativa. Isto significa que o filme comunica 

algo. Foram constatações como estas que fizeram com que, dez anos após a revolução 

conseguida por Griffith, surgisse a idéia de que se o filme comunica sentido, logo o 

cinema é uma linguagem, um meio de comunicação. Aumont salienta o papel do 

cineasta e filmólogo soviético Serguei Eisenstein que foi um dos primeiros a tentar 

enxergar na linguagem cinematográfica o equivalente a palavras e frases. Na década de 

60 foi a vez da semiologia lançar novo olhar sobre o assunto. O semiólogo Christian 

Metz, o maior teórico da abordagem semiótica da linguagem fílmica, (apud AUMONT, 

2003) foi quem propôs a idéia de que o cinema era uma linguagem sem língua, isto a 

partir da observação das semelhanças e diferenças entre as mensagens fílmica e verbal. 

Esta constatação tornou necessário que se pensasse nos mecanismos que permitem que 

o cinema produza sentido, apesar da ausência de um equivalente exato da língua. Assim, 

Metz (apud AUMONT, 2003) afirma que o cinema não tem língua, mas um grande 

número de códigos que regem momentos ou aspectos dos enunciados fílmicos. Este 

conjunto de códigos do cinema é o equivalente funcional da língua, mas sem o lado 

sistemático. Entretanto, mesmo sem ser uma língua, os filmes podem ser 

compreendidos e comunicar sentido, podendo ser considerados uma linguagem. Sobre 

os códigos formadores da linguagem fílmica é que este trabalho foi embasado logo, se 

faz necessário um aprofundamento e detalhamento destes. Isto será feito no decorrer 

deste capítulo.   

 Para Covaleski (2009), a linguagem do cinema transporta o espectador para um 

universo onírico, já que ao assistir um filme, consumimos algo intangível, porém 

carregado de significados e simbolismos, como um sonho. Apesar desta proximidade 

com os sonhos, o autor ressalta que a imagem filmada é realista, pois “a imagem fílmica 

reproduz com exatidão o que é captado pelas lentes da câmera, transformando-se em 

percepção objetiva e real, independente do viés ficcional da obra em si” (COVALESKI, 

2009, p. 69). Esta é a mesma visão de Martin (2003, p.18) para quem “o que distingue o 

cinema de todos os outros meios de expressão culturais é o poder excepcional que vem 

do fato de sua linguagem funcionar a partir da reprodução fotográfica da realidade”.  

 Antes de retornar ao tema da linguagem fílmica, outros aspectos do cinema devem 

ser elencados, como a comparação feita por Metz (apud STAM, 2003) entre cinema e 

filme. Segundo o autor, o primeiro é considerado um fato sociocultural formado por 
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múltiplas dimensões, que incluem os acontecimentos que antecedem o filme, os que o 

procedem e os que são externos a ele; enquanto o segundo se trata de um discurso em si, 

um texto. O cinema faz parte de uma produção cultural mais ampla. Para Quintana 

(2003) filmes são produtos que apresentam peculiaridades. A experiência de se assistir a 

um filme é particular e não pode ser transmitida de uma pessoa para a outra. Já Vanoye 

e Goliot-Lété (2002) revelam que o cinema é, antes de mais nada, um prazer, um 

espetáculo que estaria inserido no universo do lazer, tendo como meta provocar 

emoções. Langie (2005) constata que há todo um ritual para quem assiste a um filme 

nos cinemas: para começar, o clima de sedução é muito maior nos cinemas do que em 

casa, e os objetivos das pessoas também são diferentes. Percebemos aqui, que a visão de 

Langie, vai ao encontro das idéias de Vanoye e Goliot-Lété bem como às de Quintana 

(2003, p.2): “ao comprarmos um bilhete de entrada no cinema estamos pagando para 

experienciar um espetáculo artificioso e ilusório que, como um espelho cuidadosamente 

polido, reflete nossas idéias, comportamentos, desejos e temores”. 

 Outro assunto interessante e bastante atual cercando o cinema envolve a sua 

divulgação. Este é um tópico bastante importante para o desenvolvimento deste 

trabalho, uma vez que envolve o objeto desta análise: o trailer.  

 Quintana (2003) traz informações do site Media know-all, que mostram que todos 

os elementos do filme precisam ser identificáveis em sua comunicação de marketing, ou 

seja, no material de divulgação do filme. O público deve ter acesso ao gênero do filme, 

aos seus realizadores e estrelas, a sua história, aos efeitos especiais entre outros 

elementos. Com base nestas informações, o espectador terá condições de selecionar o 

filme baseado em seu conteúdo. Por composto de marketing do filme, entendem-se 

todos aqueles elementos de divulgação deste. Aqui, estão incluídas as campanhas 

publicitárias, as ações de relações públicas e assessoria de imprensa. É a comunicação 

de marketing que revela as virtudes essenciais do filme, com o intuito de maximizar os 

espectadores.  

 Nesta pesquisa as campanhas publicitárias recebem destaque, uma vez que 

englobam algumas modalidades comumente empregadas, como propaganda impressa 

(cartazes, outdoor, anúncios), sites de internet, merchandising, jogos, cd’s e trailers, 

que tanto podem ser veiculados nas salas de cinema, na televisão ou na internet. 

 Cabezón e Gómez-Urda (apud Iuva, 2007) revelam as funções do departamento 

de marketing e comunicação dos estúdios e empresas produtoras e distribuidoras de 

cinema (sendo que as principais estão em Hollywood e é nelas que o esquema é 
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baseado):  “informar sobre a produção do filme, antes, durante e depois das filmagens; 

analisar o impacto e a aceitação do filme entre o público e definir o perfil do público-

alvo; estudar a intenção de consumo dos possíveis espectadores; fomentar a propaganda 

boca-a-boca, assessorar e elaborar conteúdos promocionais a partir da leitura do roteiro 

e das primeiras imagens filmadas; organizar entrevistas coletivas com a imprensa, festa 

de pré-estréia, etc.”. Este é o chamado contexto de promoção comunicacional que, 

congrega o trailer, que surge como um elemento importante da fase de pós-produção 

fílmica. Segundo Iuva o trailer é um elemento fundamental para a difusão do filme 

adquirindo um caráter persuasivo e informativo, que são aspectos característicos da 

publicidade.  

 Percebe-se que várias são as maneiras de se divulgar um filme, de torná-lo 

conhecido. Assim como uma campanha publicitária, o trailer, e os demais elementos 

formadores do composto de marketing têm a função de vender algo e, portanto, de gerar 

lucro. Quintana (2003) afirma que  
 

o marketing de cinema se desenvolve com a finalidade de maximizar o 
público de um determinado filme e, consequentemente, gerar o maior 
lucro possível para seus realizadores e/ou produtores fomentando, 
então, a criação e produção de novos filmes. Esta permutação cíclica 
atende ao princípio de perenidade que todas as empresas do ramo 
audiovisual almejam. 

 

 E se o assunto é vender o filme, a atenção deve ser voltada para os prováveis 

“compradores”. Estes, devem ser atraídos, seduzidos. O poder de atração, de sedução de 

um filme é um elemento muito importante, que vai determinar o sucesso que este deverá 

ter. A sedução é conseguida através da presença e da organização de alguns elementos, 

como os personagens, a trilha sonora e a montagem. Estes elementos de expressão 

fazem parte da já comentada linguagem cinematográfica e, segundo Martin (2003, p.16) 

são utilizados pelo cinema “com uma destreza e uma eficácia comparáveis às da 

linguagem verbal”.  E se a linguagem cinematográfica vai ser dissecada, as atenções 

devem ser voltadas para a imagem. Ela é o objeto de deslumbramento. Segundo Martin 

(2003, p.20) “a imagem constitui o elemento de base da linguagem cinematográfica. Ela 

é a matéria-prima fílmica e desde logo, porém, uma realidade particularmente 

complexa”. Segundo o autor, a imagem fílmica é realista, ou seja, dotada de aparências 

típicas da realidade. O primeiro aspecto a ser considerado é o movimento, caráter 

certamente mais importante e específico da imagem fílmica. O som também deve ser 

considerado, pois aproxima o que é filmado da dimensão real, do mesmo modo que a 
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cor, entretanto, esta não se faz indispensável para que uma cena seja tida como realista. 

Menos importantes no universo fílmico são os relevos e os odores. O relevo é percebido 

tanto numa imagem fílmica quanto fotográfica e o uso de odores está ainda em processo 

especulativo. 

 Outro assunto que merece ser citado é a estética cinematográfica. Esta é repleta de 

significados e está relacionada a aspectos do repertório. São considerados elementos 

estéticos da linguagem cinematográfica as manifestações icônicas, fônicas, gráficas, 

óticas, sonoras e auditivas. Os padrões estéticos não são fixos, pelo contrário, vão 

mudando junto com as manifestações artísticas que vão surgindo e com as novas 

tecnologias de comunicação. Os valores estéticos influenciam o discurso fílmico e, 

segundo Covaleski (2009, p. 76), para alguns autores, “a questão estética é tratada como 

uma espécie de fetiche cinematográfico, em que a adoração e a veneração de 

determinados elementos constituintes da narrativa, do cenário, do figurino ou da própria 

performance cênica do ator, simbolizam objeto de culto, estabelecendo um valor 

icônico deste”. 

 A linguagem cinematográfica, por sua vez, é formada por uma série de elementos 

que, em conjunto, são responsáveis pela construção da sequência de cenas do filme. 

Alguns destes elementos são responsáveis pela expressividade de um documento 

audiovisual, enquanto outros são responsáveis pela narrativa. Os procedimentos 

expressivos incluem elementos de linguagem cinematográfica específicos e elementos 

não específicos. Com o desenvolvimento das técnicas de filmagem e, consequente 

nascimento do cinema, surgiram elementos diretamente vinculados à presença de uma 

câmera. São os chamados elementos específicos da linguagem cinematográfica, e 

compreendem os enquadramentos e os planos, os ângulos de filmagem e os movimentos 

de câmera. É claro que com o passar do tempo, estes elementos de linguagem deixaram 

de ser exclusivos da linguagem cinematográfica, se tornando elementos da linguagem 

audiovisual, utilizados na televisão, nos videoclipes, no vídeo-arte e na publicidade. Por 

outro lado, o cinema também utiliza elementos de outras artes, como o teatro e a 

fotografia. Estes elementos recebem, portanto, o nome de elementos inespecíficos da 

linguagem cinematográfica, e compreendem a iluminação, o vestuário, o cenário, a cor, 

a tela larga e o desempenho dos atores que, por sua vez, também acabam migrando para 

as outras formas de linguagem audiovisual (MARTIN, 2003).  

 Uma observação cuidadosa revela que as imagens cinematográficas não são 

formadas pela simples presença destes elementos. Outros detalhes estão presentes na 
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construção das cenas. Percebe-se que as imagens contam algo, logo, existe uma história, 

uma narrativa. A narrativa também deve ser analisada quando se estuda a linguagem 

cinematográfica. Por último, mas não menos importante, surge a montagem, que nada 

mais é do que a seleção e união de sequências de cena, formando uma narrativa. Esta 

sequência de cenas, unidas de modo cuidadoso a partir de elementos de transição, é 

responsável pelo ritmo e pela forma com que a história é contada. A montagem é 

considerada, junto com a história que cria, um procedimento narrativo da linguagem 

cinematográfica.  

 Assim, para entender a linguagem cinematográfica se faz necessário compreender 

estes elementos de linguagem e a forma como estão organizados, criando uma dimensão 

estética particular a cada filme.   

 Nesta análise da linguagem cinematográfica, optou-se por iniciar a caracterização 

teórica pelos procedimentos expressivos, que incluem os elementos fílmicos não 

específicos e os específicos.  

 

2.1Procedimentos	  Expressivos	  
 

2.1.1Elementos	  Fílmicos	  Não	  Específicos	  
 

Iluminação	  
 
 Segundo Roberts-Breslin (2009) é a luz que nos mostra o mundo, revelando 

detalhes visuais das circunvizinhanças, familiares ou não. É ela que cria os padrões de 

luz e sombra que dão sentido ao nosso mundo, bem como cria o alto contraste do sol do 

meio-dia ou o baixo contraste monocromático num dia chuvoso. A autora acrescenta 

que é a luz que nos dá a informação que necessitamos sobre a textura de um objeto sem 

que precisemos tocá-lo e que são as condições de iluminação que indicam a hora do dia, 

a época do ano e a parte do planeta. Para a autora, a luz pode fazer com que sintamos 

um determinado clima, além de emprestar um tom a um lugar ou experiência. 

 A autora acredita que a luz seja a base da mídia visual, onde desempenha tarefas 

técnicas e estéticas. “Tecnicamente, a luz fornece a energia que nos permite reproduzir 

uma imagem. Esteticamente, a luz, junto com a composição, revela verdades e mentiras, 

criando beleza e feiura dentro do quadro” (BRESLIN, 2009, p.88). Em relação a 

qualidade da luz, a autora informa que ela pode ser considerada dura ou suave. Uma luz 
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dura é aquela que produz partes mais claras bem distintas e sombras nitidamente 

definidas, já a luz suave, ao contrário, produz partes claras e sombras sutis, com bordas 

menos definidas. Assim, a qualidade de uma fonte de luz é definida pela sua dureza ou 

suavidade. Estas características da luz estão relacionadas com o efeito estético da luz, 

ou seja, com o aspecto e o clima criados na imagem.  

 
A qualidade de uma fonte de luz tem a ver com o modo como as ondas 
percorrem o espaço. Se elas o fazem em linha reta a partir da fonte até 
iluminar o objeto, são refletidas de volta para a lente de um olho ou câmera 
em linhas similarmente retas.  Isso produz luz dura, direta ou localizada. A 
energia luminosa cobre uma área relativamente pequena, mas mantém a 
intensidade ou brilho máximos. A luz direta enfatiza a textura (BRESLIN, 
2009, p.92).  

 

 A autora também caracteriza as fontes de luz suaves,  

 
Toda luz começa direta, mas se as ondas de luz se desviam ou refletem de 
uma a outra superfície elas viajam em várias dimensões simultâneas e 
encontram o seu caminho para a lente de um modo menos direto. Isso produz 
luz suave, difusa ou lavada. Uma fonte de luz difusa cobrirá uma área 
grande, mas é menos intensa ou brilhante do que a mesma quantidade inicial 
de luz direta na mesma distância do objeto (BRESLIN, 2009, p.93).  

  

 A luz é um dos fatores mais importantes na criação de uma ilusão de 

profundidade, tão importante na definição das formas dos objetos, principalmente em 

imagens bidimensionais, como as fotografias e alguns filmes.  As sombras, criadas com 

a iluminação, “ajudam a transmitir profundidade, clima e lugar, mas devem ser 

cuidadosamente controladas. A iluminação, na verdade, pode ser definida como lançar 

e controlar as sombras” (BRESLIN, 2009, p.95). 

 Para Martin (2003, p.57) a iluminação “constitui um fator decisivo para a criação 

da expressividade da imagem”. Além disso, é elemento fundamental para a criação da 

“atmosfera” da cena. A atmosfera, por sua vez, é elemento bastante difícil de analisar, já 

que é difícil de perceber e depende da subjetividade, ou seja da capacidade de percepção 

de cada espectador, tendo um papel impreciso. Martin ressalva que, atualmente, a maior 

parte dos filmes tem cuidado com o realismo da iluminação, o que acaba suprimindo o 

seu uso exacerbado ou melodramático.    
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Vestuário	  
 
 O vestuário é elemento formador do “arsenal dos meios de expressão fílmicos” e 

se comporta relativamente da mesma forma que no teatro, entretanto, tem um caráter 

muito mais realista e menos simbólico que neste, o que está diretamente ligado às 

características da sétima arte. O vestuário está sempre relacionado com os outros 

elementos do filme, inclusive com as próprias características de direção. A iluminação, 

o cenário, os gestos dos atores, tudo isto pode aumentar ou diminuir o efeito das 

vestimentas, através da harmonia ou do contraste. O vestuário sempre está “próximo” 

do indivíduo, podendo embelezá-lo e distingui-lo, sempre confirmando sua 

personalidade, e também sua colocação social (MARTIN, 2003, p.60). 

 

Cenário	  
 

 Segundo Martin (2003, p. 62) “o cenário tem mais importância no cinema que no 

teatro”. No teatro, a atuação pode se dar em um cenário rudimentar ou até mesmo em 

frente a uma cortina ou parede branca, já no cinema, interpretação cinematográfica 

exige um “quadro real e autêntico” que aumente sua credibilidade. O cinema exige o 

realismo do quadro e da ambientação.  

 

Cor	  	  
 
 A cor é uma qualidade natural dos seres e objetos, logo, não resta dúvida que o 

uso da cor pelo cinema pode aumentar o realismo da imagem. Entretanto, o cinema 

começou preto e branco, e assim se manteve por cerca de quarenta anos. As primeiras 

experiências de cor nas telas, foram conseguidas graças ao trabalho manual dos 

técnicos, que coloriam os filmes à mão ou com o auxílio de paletas o que, obviamente, 

dava muito trabalho. Outra técnica utilizada foram os “banhos”, que nada mais eram 

que o ato de tingir a película com cores uniformes, com função tanto realista quanto 

simbólica. “Azul para a noite, amarelo para os interiores à noite, verde para as 

paisagens, vermelho para os incêndios e as revoluções” (MARTIN, 2003, p.68). Nos 

anos 30, a cor começa a ser usada de forma bicrômica e tricrômica, mas é só na metade 

dos anos 50 que seu uso passa a ser generalizado. Segundo Aumont (2003, p.63) 

“apesar da especificidade da cor no cinema, o modelo crítico e estético foi, quase 

sempre, a pintura. Esta circulou enormemente no imaginário fílmico, em três grandes 
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formas: a ficcionalização, a imitação e a análise”.  

 Na maioria dos casos, o uso das cores está associado ao seu realismo. Entretanto, 

a grande descoberta do uso da cor está em se agregar a ela valores e implicações 

dramáticas e psicológicas. Para Aumont,  

 
“a ausência de leis gerais e verificáveis explica a ausência quase total de 
reflexão teórica sobre a cor na imagem em movimento. As únicas 
considerações, às vezes propostas no tocante ao valor simbólico ou 
expressivo da cor (o vermelho como símbolo de guerra ou de paixão, o azul, 
bem como o azul-celeste, para a paz, o violeta associado à lamentação 
funerária etc). Como tais valores são bem variáveis conforme as culturas e as 
épocas. É difícil fazer uma teoria deles, e a estética da cor no cinema 
confunde-se, praticamente com a constatação de estilos pessoais ou de efeitos 
de gênero” (AUMONT, 2003, p.63). 

 

 O uso da cor acarreta alguns problemas, tanto de ordem técnica quanto 

psicológica. Os problemas de ordem técnica estão ligados aos filmes utilizados, cada 

um com características específicas, variando em relação à tonalidade e a capacidade de 

conservação. Já os problemas psicológicos, estão relacionados ao modo como 

percebemos as cores e os valores que damos a elas (MARTIN, 2003). Dentro dos 

aspectos psicológicos da cor, estão os efeitos da sua “temperatura”, o que é trazido por 

Breslin (2009). Segundo a autora, a maioria das lâmpadas utilizadas na iluminação de 

uma cena são formadas pela soma dos espectros de cores, mas em proporções variadas. 

Cada cor tem seu comprimento de onda característico, que lhe confere, entre outras 

características, sua temperatura. E é esta proporção entre as cores encontradas em uma 

dada iluminação que modifica a temperatura da cor. As cores quentes, como o 

vermelho, o amarelo e o laranja, são muito mais convidativas que as luzes azuis ou 

violetas, consideradas frias. Isto é importante quando se escolhe a luz para a cena de um 

filme: qual o efeito que desejamos criar?  A autora salienta que a temperatura 

psicológica da cor é o contrário de sua temperatura física, ou seja, uma cor 

psicologicamente quente, como o vermelho, é mais fria ao toque que uma cor azul.  

 

Desempenho	  dos	  Atores	  
 
 Não restam dúvidas que a atuação dos atores contribui para a criação do universo 

fílmico. Neste sentido, mais uma vez, teatro e cinema se mostram bastante diferentes. 

No teatro, os movimentos devem ser exagerados para que sejam percebidos, podem ser 

estilizados e até “forçados” e sua perspectiva não precisa ser natural. Já no cinema, onde 
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os movimentos e a verbalização podem ser sutis graças ao uso de enquadramentos mais 

próximos, a atuação tende a ser mais realista. Segundo Martin (2003, p.73), “na tela, a 

regra é a nuança e a interiorização”.  

 Estes foram os elementos fílmicos não específicos, aqueles não exclusivos das 

artes audiovisuais. A partir de agora, serão avaliados os elementos fílmicos específicos, 

que criam e condicionam a expressividade da imagem, dependentes da presença de 

câmera e encontrados nas mais diversas formas de linguagem audiovisual. 

 

Efeitos	  Sonoros	  
 
 Quando se pensa em som, melodias imadiatamente surgem na mente. Músicas 

ouvidas no rádio, músicas marcantes de um filme, ritmos cantarolados por um 

personagem. Junto com as músicas, as palavras faladas e os ruídos de diversas espécies 

são importantes constituintes sonoros. O som está intimamente ligado à estética do 

cinema. Esta, segundo Martin (2003), foi profundamente afetada pelo advento do 

cinema falado. 

 Em nossa cultura, há um predomínio da mídia visual sobre a auditiva, entretanto, 

é necessário “perceber que o projeto de som engenhoso tem igual importância para a 

composição visual na criação da mídia audiovisual eficiente” (BRESLIN, 2009, p.150). 

Segundo a autora, este projeto de som é formado pela combinação dos elementos 

sonoros que constituem a trilha e pelo modo como estes elementos trabalham junto com 

elementos visuais formando uma história. Além disso, como bem colocado por 

Dancyger (2003), são o som e a música que ditam o ritmo. 

 Elementos sonoros e visuais podem se combinar de várias maneiras, e, 

dependendo da relação entre eles, o som pode ser chamado síncrono, assíncrono, 

diegético e não-diegético. As definições foram baseadas em Roberts-Breslin (2009, 

p.152): 

Som síncrono: é o som equivalente à ação, ou seja, gravado ao mesmo tempo. Por 

exemplo, lábios se movem e ouvimos a voz, porta bate e ouvimos o som da batida;  

 

Som assíncrono: é aquele que não é gravado junto com a imagem e que, logo, não é 

compatível com a ação. É um som independente da imagem. Pode ser música, diálogo 

ocorrendo “fora da tela” ou narração. Neste caso, a relação entre som e imagem pode 

ser realista ou não. Um exemplo de som assíncrono realista é o de uma cena gravada em 
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um bar: a imagem mostra um casal, mas nós ouvimos conversas de outros fregueses, 

sons de copos e até uma música ambiente. Com este mesmo exemplo do bar, o som se 

torna assíncrono não realista se, ao mesmo tempo em que aparece a imagem do casal, 

ouvimos uma briga que eles tiveram momentos antes. 

 

Som diegético (ou diagético) - é aquele que faz parte da história, logo, que pode ser 

ouvido pelos personagens da história. Ele pode ser síncrono ou assíncrono. Um exemplo 

é o som que sai do rádio do carro ou de uma banda tocando em um bar.  

 

Som não-diegético: som que não existe na história, logo, não é ouvido pelos 

personagens. É o caso da trilha ou da locução, que só são ouvidas por quem assiste ao 

filme. 

 A autora ainda traz o conceito de ambiência, que nada mais é do que o som do 

espaço em que a história ocorre. Este som ambiente pode fazer parte do som que é 

gravado no mesmo local da cena, mas também pode ser um som adicional ou, ainda, 

diferente, misturado na trilha posteriormente. 

 Segundo a autora, a relação entre elementos sonoros e imagéticos pode variar de 

cena para cena. Além disso, “o som e a imagem podem ser compatíveis, o som pode 

contradizer a imagem ou a justaposição do som e da imagem pode criar um significado 

que nenhum deles teria por si só” (BRESLIN, 2009, p.153). 

 Em relação aos elementos formadores dos fenômenos sonoros no cinema, os 

autores apresentam pequenas divergências de nomenclatura entre si. Para Berchmans 

(2008), a trilha de áudio do filme é formada pela música, por diálogos e por elementos 

sonoros criados e manipulados, cuja denominação é sound design. Já Casetti e Di Chio 

(apud Iuva 2007), dividem os elementos em música, ruídos e vozes. Para Breslin os 

elementos que constituem o projeto de som são o diálogo e a narrativa, o som ambiente, 

os efeitos sonoros e a música. Martin (2003), por sua vez, aborda os ruídos e a música 

não determinada por elementos de ação, na seção dos elementos formadores dos 

fenômenos sonoros. Para o autor, somente os diálogos fazem parte dos elementos 

fílmicos não específicos. 

 Neste trabalho, todos os elementos acima citados serão considerados como 

importantes para o entendimento da dimensão sonora do filme.  
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Vozes 

  

 Segundo Iuva (2007, p.25) “as vozes se referem ao falado, isto é, o que rege este 

código é a língua falante”, independente da língua que se fale. E este é o primeiro passo 

para que a compreensão ocorra. Para Roberts-Breslin (2009), o diálogo é elemento 

integrante da maioria das peças de ficção encontradas, uma vez que as conversas entre 

os personagens compõem grande parte de muitos filmes. Já a TV se baseia muita mais 

na narrativa. Segundo a autora, a narração e o diálogo são semelhantes, exceto pelo fato 

de o narrador falar diretamente para o espectador e não para outra pessoa que esteja 

envolvida com ele na peça audiovisual. A imagem do narrador não precisa, 

necessariamente, aparecer. Em muitos casos apenas a voz do narrador é colocada na 

trilha sonora, sendo, neste caso, chamada locução. Em relação ao diálogo, Berchmans 

(2008) salienta que pode ser gravado de duas maneiras, através da captação direta do 

som ou através da dublagem. 

 Quando pessoas conversam em um filme, permitem que se saiba não apenas sobre 

o que está se falando, mas também ouvir suas vozes, o que informa muito sobre a 

atitude, origem geográfica, idade e humor, por exemplo. E como Roberts-Breslin (2009) 

ressalta, uma mesma palavra ou frase pode ter um sentido exatamente oposto conforme 

a entonação ou o modo como são ditas.  

 Ainda em relação as vozes, Iuva (2007) revela que podem ser divididas em três 

diferentes situações: a voz in, que é voz do personagem que está enquadrado, voz off, 

que é aquela que vem de uma fonte sonora (personagem) que está fora do 

enquadramento e a voz over, que é proveniente de uma fonte sonora que não faz parte 

do espaço e tempo fílmicos, como a de um narrador, por exemplo. Para Iuva, a função 

mais importante da narração é a de introduzir e situar acontecimentos, através do 

fornecimento de dados indispensáveis para a compreensão e avanço. Porém, segundo a 

autora, o mais interessante e importante é conseguir definir o papel que cada uma dessas 

vozes está desempenhando no filme. 
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Ruídos e Sound Design 

 

 Segundo Martin (2003), os ruídos podem ser classificados como naturais ou 

humanos. Os naturais, como o próprio nome sugere, são os fenômenos sonoros 

percebidos na natureza: o vento, os trovões, a chuva, os pássaros, a água corrente, as 

ondas e os sons dos animais. Já os ruídos humanos são diferenciados em mecânicos, 

palavras e música. Os ruídos mecânicos são aqueles provenientes de máquinas, carros, 

aviões, ruas e fábricas. As palavras-ruído são o “fundo sonoro humano” e fazem parte 

de uma atmosfera, não precisando ser distinguidas. Já a música-ruído pode ser 

proveniente de um rádio, por exemplo, e tanto pode ser apenas um fundo sonoro como 

também pode ter valor simbólico. Para Martin (2003, p.117) “não resta dúvida de que o 

som nem sempre é um simples complemento da imagem e que a montagem permite 

empregos mais audaciosos”. Isto é possível, principalmente, através da não-

coincidência, que nada mais é que o uso não realista do som. A forma realista do uso do 

som, exige que a fonte do ruído apareça na imagem, ou seja, que som e imagem sejam 

justapostos. Por exemplo, o sapo que coacha deve aparecer na cena. Já o uso não realista 

do som não exige que haja coincidência entre som e imagem. Isto pode ser conseguido a 

partir de metáforas ou símbolos, o que fazem com que os efeitos sonoros adquiram um 

valor simbólico. As metáforas são as comparações entre conteúdo visual e sonoro e 

podem acontecer dentro de uma mesma imagem ou entre duas imagens diferentes. por 

exemplo, um homem que corre e uma locomotiva em alta velocidade. Já o símbolo é 

considerado por Martin (2003, p. 118) “todo fenômeno sonoro que tende a adquirir, 

para além do significado da imagem e de suas aparências realistas e imediatamente 

expressivas, um valor mais amplo e profundo”. Um exemplo de símbolo é a morte ou 

enterro de alguém ser substituída pelo som de uma árvore derrubada à machadadas.  

 O conceito de sound design, também chamado desenho de som, em português, é a 

criação, manipulação e organização dos elementos sonoros. Como exemplificado por 

Berchmans (2008, p. 162) “é o processo que reproduz o rugir de um Tiranossauro rex, 

ou o som de uma arma-laser, o tiroteio de uma sangrenta batalha, ou ainda, a voz de um 

computador futurista”. Os elementos sonoros criados através do sound design, são 

divididos em várias técnicas e facetas. Uma das mais conhecidas é a foley, que recebe 

este nome em homenagem ao seu criador, e é usada para incrementar os sons de passos, 

o rasgar de roupas, o manejo de objetos, as quedas, entre outros, através da reprodução, 

em estúdio, do som gerado pelas diferentes formas de atividade física. Outra faceta 
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utilizada no desenho de som, são os efeitos sonoros, ou seja, sons criados para destacar 

movimentos e ações, fazendo com que a cena seja mais facilmente compreendida. Além 

de facilitar a compreensão, os efeitos sonoros podem valorizar sensações ou 

simplesmente enriquecer a linguagem visual do filme.  

 Berchmans (2008) e Breslin (2009) trazem o conceito de outro elemento sonoro: o 

som de ambiência ou background, ou seja, o som do espaço aonde a história ocorre. É 

ele que dita o clima da cena. É um som constante e assíncrono, ou seja, sem sincronia, 

como o som do interior de um shopping ou uma rua movimentada, por exemplo. É um 

som que pode definir o local, a hora do dia ou o ano e fornecer informações sobre quem 

ou o quê está presente. Não há necessidade de imagem para se estabelecer uma relação 

com aquilo que o som de ambiência está indicando, por exemplo: som de som de ondas 

e de gaivotas, acompanhados do riso de crianças e do som de um carrinho de picolés 

nos traz, imediatamente, a imagem de uma praia com pessoas, animais e coisas que não 

estão aparecendo. Como o próprio nome diz é o áudio que “ambienta” a ação do filme, 

dando uma sugestão de realidade e, por vezes, passando um valor poético para a cena.  

 

Música 

 

 Segundo Breslin (2009, p.151), “a música usada como parte do projeto de som é 

uma parte tão comum e aceita da narração de mídia, que muitas vezes nem a notamos. A 

música estabelece o tom, provoca mudanças no clima, cria suspense e nos mostra 

quando a história vai terminar”.  

 Na opinião de Aumont (2003) a música é a arte dos sons, e sua organização 

composta a distingue dos ruídos que, segundo o autor, não passam de uma mistura de 

sons aleatórios quaisquer. Já a música é criadora de ritmo e acaba distinguindo o cinema 

do teatro, da literatura e das artes plásticas. Já Martin (2003) considera a música a mais 

interessante de todas as contribuições do cinema falado sendo também, uma responsável 

pelo caráter não realista do universo fílmico. Isto porque no filme, ao contrário do 

universo real, há sempre uma música criando uma atmosfera, uma dimensão que lhe é 

própria e que é única. Com isso, o universo fílmico se torna enriquecido, é comentado, 

corrigido e ás vezes até dirigido. Segundo o autor, a música é um elemento 

particularmente específico da arte do filme. Berchmans (2008, p.15) por sua vez, afirma 

que “a música de cinema carrega em si um mistério e poder difíceis de se descrever”. 

Para o autor, é, provavelmente, o elemento mais complexo para entender e avaliar na 
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linguagem cinematográfica. Isto porque é impalpável, invisível e abstrata, além de ser 

pessoal. Como bem afirma o autor, “a música, muitas vezes, passa despercebida. Mas 

basta retirá-la de um filme para se notar a sua real significância”. 

 Para Aumont,  

 
a música do filme entra sempre em uma composição audiovisual, em relação 
com as vozes e os ruídos. Suas funções dramáticas e estéticas são muitas: 
ilustração ou criação de uma atmosfera correspondente à situação dramática 
(cena lírica, violenta, elegíaca etc);  estruturação da montagem audiovisual, já 
que o eixo sonoro é, em princípio, mais contínuo do que o eixo visual, 
fragmentado pela descontinuidade dos planos; efeito de pleonasmo ou de 
contraponto: a música pode ampliar um efeito ou contradizê-lo, o distanciar; 
efeito de identificação e de reconhecimento (AUMONT, 2003, p.205) 
 

 Ainda em relação aos papéis da música no filme, Martin (2003, p.126) revela que 

alguns são rítmicos, como a substituição de um ruído real ou o realce de um movimento 

ou de um ritmo e outros são dramáticos ou líricos. Em relação ao seu papel dramático, a 

música serve como um contraponto psicológico que ajuda o espectador a compreender a 

“tonalidade humana” do episódio. Um exemplo de função dramática da música é a 

ambientação, usada para sustentar uma ação, ou mais de uma ação, dando a cada uma 

uma “coloração” particular. Já o papel lírico da música contribui “para reforçar a 

importância e a densidade dramática de um momento ou de um ato, dando-lhe uma 

dimensão lírica”. Berchmans (2008, p.20), por sua vez, acredita que a definição mais 

justa, senão a única definição que é de fato justa, para o papel da música do filme é a de 

que, de uma maneira ou de outra, ela existe para “tocar as pessoas. E tocar “pode ser 

emocionar, arrancar lágrimas, causar tensão, desconforto, incomodar, narrar um 

acontecimento, uma morte, uma perseguição, uma piada, um diálogo, um alívio, uma 

festa, descrever um movimento, criar um clima, acelerar uma situação, acalmá-la”, para 

ele a boa composição não existe em vão. Ela tem sempre algum motivo e sempre pode 

ser sentida, influenciando a história contada. Apesar disso, o próprio Berchmans (2008) 

aponta algumas funções da música nos filmes. Em primeiro lugar, cita uma função que 

considera habitual: a descrição de um lugar geográfico ou uma época histórica. Em 

segundo lugar, explica a função denominada “mickeymousing” que é típica dos 

desenhos animados, e onde a música tem a função de pontuar gestos ou ações de um 

personagem, geralmente de forma cômica. Outra função da música nos filmes é a de 

realçar momentos de ação, como lutas ou perseguições. Neste caso, o frequente 

aceleramento da música é responsável pelo tom dramático da cena. Nestes casos 
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citados, o papel da música é fácil de ser percebido e compreendido, entretanto, nem 

sempre é assim. Em algumas situações o papel da música é bastante sutil. Um exemplo 

é quando a música tenta descrever um estado emocional, seja para o filme, seja para um 

personagem. Isto é conseguido através da criação de um clima psicológico para 

determinadas cenas, revelando uma tensão que não fica explícita com a imagem ou  

prenunciando algo que pode mudar a expectativa. Este clima criado também pode 

“enganar” a audiência, sugerindo que algo vai acontecer. Para o autor, a música tem um 

misterioso poder de criar momentos de tensão, alegria, tristeza, medo, angústia, enfim: 

inúmeras sensações. Sendo assim, a música se torna uma poderosa ferramenta 

dramática, manipulando as sensações e as respostas emocionais do público.    

 Independente do papel estipulado para a música do filme, Berchmans (2008) 

afirma que “parece haver um consenso entre a maioria dos compositores no sentido de 

que a música deve servir ao filme. Ela deve auxiliar a narrativa, seus personagens, seu 

ritmo, suas texturas, sua linguagem, seus requisitos dramáticos”.  Para o autor, um dos 

aspectos mais interessantes da música do cinema é, exatamente, o fato de não precisar 

seguir regras. É o mesmo que acontece na criação cinematográfica. Não existem regras, 

não existem consensos, ou seja, cada experiência criativa tem seus objetivos e, logo, a 

sua linguagem. 

 Martin (2003) traz o conceito de música ambiente, como sendo aquela que 

participa discretamente ao criar uma tonalidade geral e uma estética dramática da obra. 

Quanto mais discreta for, mais eficaz e bem sucedida será a sua ação. Ela deve ser 

ouvida sem chamar a atenção. “A música, como a decupagem, a montagem, o cenário e 

a direção, deve contribuir para tornar clara, lógica e verdadeira a bela história que deve 

ser todo o filme” (MARTIN, 2003, p.127). Quando consegue fazer isso de forma 

discreta acaba emprestando para o filme uma linguagem poética - a “sua” poesia. A 

música ambiente, também chamada diegética é, segundo Berchmans (2008) o elemento 

musical que faz parte do contexto da cena e cuja origem pode ser identificada pelo 

personagem do filme. Exemplos são as músicas que tocam no rádio ou no televisor da 

sala do personagem. 

 Segundo Berchmans (2008, p.19) geralmente nos referimos à música do filme 

como “trilha sonora”, entretanto, nunca pensamos no real significado do termo. “Trilha 

sonora vem do original inglês soundtrack que, na verdade, tecnicamente representa todo 

o conjunto sonoro de um filme, incluindo além da música, os efeitos sonoros e os 

diálogos”. Para o autor, o ideal é utilizar os termos música original ou score quando se 
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faz referência às músicas compostas exclusivamente para o filme.  

 Berchmans (2008), acredita que a música exerce forte influência sobre as pessoas, 

o que está ligado à sua independência como forma de comunicação. Para ele, a música, 

sozinha, já tem um grande poder de comunicação emocional. Já o cinema é uma criação 

coletiva, e depende muito mais de outros recursos e sentidos e, por isso, precisa usar 

outros elementos. “É certo que o modo como os filmes requerem um elemento musical 

varia muito em função do estilo, época, linguagem, história, etc., mas geralmente o 

cinema necessita da música como necessita da direção de arte, da cenografia, da 

fotografia, dos atores (BERCHMAN, 2008, p. 21). 

 

2.1.2Elementos	  Fílmicos	  Específicos	  
 

Enquadramentos	  
 

 O fragmento de realidade que o diretor do filme apresenta para a objetiva de sua 

câmera é responsável pela composição do conteúdo da imagem que, mais tarde, vai 

aparecer na tela. Antigamente, quando as câmeras eram fixas, registravam o ponto de 

vista do diretor, chamado por Martin (2003) de “regente da orquestra”. A filmagem das 

cenas era baseada no teatro, o que limitava o enquadramento a mostrar o espaço 

correspondente a uma cena teatral completa, com todos os elementos presentes na ação. 

Com o tempo, alguns destes elementos de ação passaram a ser deixados fora do 

enquadramento, pois percebeu-se que a mensagem não precisava ser completa para ser 

entendida. Por exemplo, um olhar era capaz de revela a tensão, o medo ou a alegria da 

cena. Ou ainda, um detalhe poderia revelar o todo, como uma roda de automóvel, 

indicando a presença deste. É o chamado “fora de campo”, que Aumont (2003) afirma 

pertencer ao imaginário, ao não visto, mas que conseguimos compreender, ou porque 

ouvimos, ou porque vemos parte. 

 Para Martin (2003, p.36) o enquadramento é capaz de uma extraordinária 

interpretação e transformação da realidade, “ele é o mais imediato e o mais necessário 

recurso de tomada de posse do real pela câmera”. Já Roberts-Breslin (2009, p.25) afirma 

que “o quadro define o que vemos e ouvimos. Ele também define o que está envolvido 

além do que vemos e ouvimos”. Segundo a autora, conforme a imagem é capturada 

dentro de um quadro, algumas decisões são tomadas, como por exemplo: o tamanho do 

assunto dentro do quadro e o quanto desse assunto vai ser mostrado. Isso é o que é 
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chamado tamanho do plano, Os tamanhos do plano se aplicam à figura humana, mas 

podem ser usados para descrever objetos também.   

 Em relação aos tamanhos de plano, Breslin (2009) traz a seguinte classificação:  

ECU - extremo close-up: corta o topo da cabeça e a parte de beixo do queixo da pesoa 

CU - close-up: mostra a cabeça da pessoa com apenas um pouco da linha do ombro 

MCU - médio close-up: mostra a cabeça e os ombros da pessoa 

MS - plano médio: mostra a pessoa exatamente acima ou abaixo da cintura 

MLS - plano geral/médio: mostra a pessoa exatamente acima ou abaixo dos joelhos 

LS -  plano geral: amplo o suficiente para o corpo inteiro da pessoa 

WS - plano bem geral: mostra a pessoa e o ambiente que a circunda 

 

Planos	  
 
 Segundo Aumont (2003), existem três definições para plano. A primeira está 

relacionada com a imagem que é projetada em uma superfície plana, recebendo o nome 

de plano de imagem. Esta imagem é formada por uma série de planos paralelos que vão 

da frente até o fundo. Os objetos que estão mais à frente estão em primeiro plano e os 

que estão mais atrás estão no plano de fundo. A segunda definição está relacionada com 

o enquadramento, já que o termo plano pode ser um substituto do termo quadro, ou 

enquadramento. O termo quadro, por sua vez, define o que é imagem e o que está fora 

dela. A terceira definição de plano equivale a imagem fílmica unitária, ou seja, um 

segmento qualquer do filme compreendido entre duas mudanças de plano. 

 Em relação ao tamanho dos planos, Martin (2003, p.37) afirma que este “é 

determinado pela distância entre a câmera e o objeto e pela duração focal da cena 

utilizada”. A escolha por um determinado plano, depende “do que” se pretende narrar. 

Assim, um plano mais próximo, ou maior, é indicado quando menos coisas precisam ser 

mostradas ou quando o conteúdo dramático precisa ser enfatizado. Geralmente, é o 

tamanho do plano que determina sua duração, porém o tempo deve ser o suficiente para 

que o espectador consiga perceber o conteúdo do plano. Segundo o autor, os vários 

planos existentes raramente tem um único significado, já que o plano geral de uma 

paisagem pode, a partir de um dado momento revelar uma pessoa em primeiro plano e 

uma mesma cena pode apresentar vários personagens, cada um em uma posição. A 

finalidade da maioria dos planos é a comodidade de percepção e a clareza da narrativa. 

Porém, os planos mais próximos, como o close e o primeiríssimo plano e os mais 
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distantes, como o plano geral, adquirem significados simbólicos precisos. No caso do 

plano geral, o homem aparece em tamanho diminuto sendo, portanto, integrado no 

mundo. Pode significar solidão, impotência, ociosidade. Já os planos mais próximos 

deletam as distâncias entre o espectador e o personagem. Há uma intimidade muito 

grande, uma quase “penetração” no personagem (MARTIN, 2003).  

 Aumont (2003) traz ainda a definição de plano sequência que, como o termo 

indica, é um plano bastante longo, representativo de uma sequência de acontecimentos, 

sem cortes. É considerado por muitos como um instrumento de realismo, já que evita a 

fragmentação da realidade.  

 

Ângulos	  de	  Filmagem	  
 
 Os ângulos de filmagem estão diretamente relacionados com a posição da câmera 

em relação ao objeto que está sendo filmado, e podem adquirir um significado 

psicológico bastante preciso (Martin, 2003). Quando a câmera é colocada em uma 

posição inferior, e o objeto é filmado de baixo para cima, o ângulo é chamado contra-

plongée, e o objeto filmado adquire uma impressão de superioridade, de destaque. Já no 

plongée, que é o ângulo em que a câmera fica acima do objeto, com este sendo filmado, 

portanto, de cima para baixo, ocorre o inverso e o objeto adquire uma posição de 

inferioridade. O ponto de vista subjetivo é aquele em que a câmera está no lugar do 

personagem da ação e o ponto de vista objetivo é aquele em que a câmera adquire a 

posição do espectador.  

 

Movimentos	  de	  câmera	  
 
 Do ponto de vista de expressão fílmica, Martin (2003) apresenta algumas funções 

dos diferentes movimentos de câmera, como o acompanhamento de um personagem ou 

objeto em movimento, a criação da ilusão do movimento em um objeto ou personagem 

parado, a descrição de um espaço de ação, ou ainda a definição de relações espaciais 

entre dois personagens, para ficar em apenas quatro exemplos. Além disto, o autor 

distingue três tipos de movimentos de câmera: o travelling, a panorâmica e a trajetória. 

O travelling é o deslocamento da câmera em que, tanto o ângulo quanto a trajetória, 

permanecem constantes. Pode ter diversas direções, cada uma com um significado 

particular. Já a panorâmica é o movimento de rotação da câmera em torno do seu 

próprio eixo, tanto horizontal quanto vertical, mas sem deslocar o aparelho. Por último, 
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a trajetória nada mais é do que uma mistura entre travelling e panorâmica, contando 

com o auxílio de uma grua  

 Para Martin (2003) os movimentos de câmera, por vezes sutis e por vezes 

complexos, podem ser muito belos quando carregam um significado, quando não são 

feitos apenas “por fazer”, quando tem um “papel criador”. Fica visível o papel da 

imagem como um elemento de base da linguagem cinematográfica. 

 Com os movimentos de câmera, encerra-se a revisão teórica dos elementos 

fílmicos específicos que, juntamente com os não específicos, formam os procedimentos 

expressivos da linguagem cinematográfica. Entretanto, não se encerra a complexidade 

que esta linguagem comporta. A partir de agora, procedimentos narrativos, cujo papel é 

importantíssimo na construção da imagem fílmica, serão abordados. Como enfatizado 

por Martin (2003, p. 55), “a imagem não pode ser apenas considerada em si, mas que se 

situa obrigatoriamente numa continuidade: chegamos assim à importante noção de 

montagem”.  

 

2.2	  Procedimento	  narrativo	  

	  
Montagem	  

 

 A montagem recebe posição de destaque neste trabalho. Isto porque é ela a grande 

responsável pela construção da narrativa nos diferentes meios de comunicação 

audiovisual, sendo peça central para a criação de relações entre os elementos 

formadores da linguagem. É na montagem que as particularidades são alcançadas, bem 

como o poder de atração de cada peça é criado, através do dinamismo e do estímulo à 

criatividade. Segundo Covaleski (2009, p.71), “no processo fílmico de realização de 

uma obra cinematográfica, a montagem ocupa um papel importante e, em dadas épocas, 

chegou a ser, conceitualmente, fator-chave da construção do discurso e da narrativa de 

um filme”.  

 Segundo Martin (2003), a montagem é o fundamento mais específico da 

linguagem fílmica, sendo que, nenhuma definição de cinema poderia excluir a idéia da 

montagem. O autor conceitua montagem como a organização dos planos do filme, em 

certas condições de ordem e duração.  Esta é a mesma definição de Aumont (2003), 

para quem a duração é chamada de comprimento e os planos são chamados fragmentos 
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de filme. O autor ainda salienta que, tanto a ordem dos planos quanto a duração destes 

deve ser determinada de antemão. Ainda em relação ao conceito de montagem, 

Dancyger (2003) mostra que a junção de dois pedaços do filme adquire um novo 

sentido, ou seja, os dois planos, em conjunto, formam uma sequência com sentido 

particular, diferente do sentido que os planos tinham antes de serem agrupados. Isto é 

considerado, pelo autor, uma habilidade da montagem: a criação de um sentido que não 

era aparente em nenhum dos planos anteriores. Este novo sentido criado pela montagem 

é levado para outro nível, de excitação, discernimento, choque ou epifania da 

descoberta. Por fim, Langie (2005) mostra que o cineasta russo Pudovkin foi o primeiro 

a afirmar que “o poder atrativo específico do cinema é a montagem”. Ele conceitua 

montagem como “construção de uma cena a partir de planos, de uma sequência a partir 

de cenas, de uma parte inteira de um filme a partir de sequências e assim por diante” 

(PUDOVKIN apud LANGIE, 2005, p.19). Para ele a montagem não pode ser 

considerada um simples método de reunião de cenas ou de planos separados, pelo 

contrário, a montagem teria o poder de controlar a “direção psicológica” do espectador. 

Pudovkin também considera que a montagem é responsável por reunir elementos do 

filme formando uma nova cena, sendo que cada pedaço consegue concentrar a atenção 

do espectador para alguma ação importante. Para ele, o tempo fílmico não é um tempo 

real, mas sim um “novo tempo”, que depende da velocidade de percepção. Além disso, 

este “novo tempo” depende do número de elementos que foram unidos para formar o 

elemento de ação, e também da duração deles. Assim, percebe-se que a montagem 

também e a responsável pelas noções de tempo e de espaço fílmico. Através dela os 

pedaços de filme são organizados em um produto único, coerente e que a partir daí 

ganha sentido. 

 Aumont (apud LANGIE, 2005) acredita que desde muito cedo o cinema já utiliza 

as imagens organizadas em sequência para formar uma narrativa. Para ele, “a montagem 

é o princípio que rege a organização de elementos fílmicos visuais e sonoros, ou de 

agrupamentos de tais elementos, justapondo-os, encadeando-os e/ou organizando sua 

duração” (LANGIE, 2005, p.19).  

 O papel da montagem varia a cada filme, entretanto a função principal e mais 

recorrente dela é a narrativa. Martin (2003) considera que a narrativa é o aspecto mais 

simples e imediato da montagem, ou seja, o encadeamento de elementos de ação, de 

forma lógica ou cronológica, permitindo o entendimento da história por parte dos 

espectadores. Para o autor (2003, p. 132),  cada plano possui individualmente um 
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conteúdo factual, “e contribui assim para que a ação progrida do ponto de vista 

dramático (o encadeamento dos elementos da ação segundo uma relação de causalidade) 

e psicológico (a compreensão do drama pelo espectador)”. Percebemos que a função 

narrativa é, portanto, a função fundamental da montagem sendo, inclusive, a função 

original e fundadora desta. Para Aumont (2003, p.196), “a mudança de plano, 

correpondendo a uma mudança de ponto de vista, tem por objetivo guiar o espectador, 

permitir-lhe seguir a narrativa facilmente”. O autor lembra que, ao inverter esta 

possibilidade, a montagem pode obscurecer a compreensão, o que é bastante usado em 

filmes policiais.  

 Aumont (2003) chama a atenção para outra função importante da montagem que 

pode, inclusive, ser exatamente oposta à narrativa. É a montagem expressiva, aquela que 

não é um meio, mas um fim, ou seja, aquela com o objetivo de exprimir pelo choque de 

duas imagens, um sentimento ou uma idéia. Segundo o autor, a montagem expressiva é 

baseada na justaposição de planos com o objetivo de criar um efeito direto e preciso, 

que não pretende, de jeito nenhum, se apagar diante da continuidade que tenta facilitar 

as ligações de um plano a outro. A montagem expressiva, por sua vez, procura produzir 

constantemente efeitos de ruptura de pensamento, fazendo com que este “salte” 

intelectualmente e se aproxime muito da idéia expressa pelo diretor, sofrendo a forte 

influência deste. A montagem expressiva é mais facilmente percebida no trailer que, é 

extremamente ágil. No caso do trailer, inúmeras vezes o objetivo não é contar uma 

história, já que não se preocupa com lógica e coerência, do contrário, a rapidez e o 

dinamismo percebidos na montagem dos trailers são, por vezes, responsáveis pelo seu 

poder atrativo. A escolha das cenas “certas” e o uso de criatividade são essenciais para 

que o trailer cumpra seu objetivo: atrair atenção e o interesse do espectador. Segundo o 

autor, dependendo da época ou da escola, uma ou outra função da montagem foi 

privilegiada. O cinema clássico de Hollywood, por exemplo, enfatiza a montagem 

narrativa, sendo as outras, tanto rítmica quanto metafórica, por exemplo, secundárias.   

 Além das funções narrativa e expressiva da montagem, Aumont (2003) revela que 

podem ser percebidos outros papéis: (1) efeitos sintáticos ou de pontuação, que são 

aqueles que marcam uma ligação ou disjunção; (2) efeitos figurais, usados quando a 

montagem estabelece uma metáfora; (3) efeitos rítmicos, onde o tamanho selecionado 

para cada plano induz a um ritmo, variando do muito lento ao bastante acelerado e (4) 

efeitos plásticos. Para Covaleski (2009, p.74), “mais do que um recurso técnico,que 

propõe uma reunião sintática dos elementos constituintes da narrativa fílmica, a 
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montagem busca estabelecer uma relação entre as partes do filme; sugere uma relação 

semântica, para fins de avaliação e retenção  da mensagem por parte do público 

receptor”. Assim, segundo o autor, a montagem atua com eficácia na construção de 

sentido e a absorção por parte do receptor se relaciona com a forma como a história é 

contada. Saes (apud Covaleski 2009), afirma que “a ordem de apresentação das cenas e 

sequências é determinante para a criação do estado de ânimo do espectador”. Para 

Covaleski (2009), existe uma inter-relação entre as narrativas cinematográficas e as 

triviais, já que a ordem em que os fatos são apresentados, gera reações, percepções e 

intenções distintas sobre o inter-locutor. 

 Martin (2003), por sua vez, apresenta outras funções da montagem, as quais 

chama funções criadoras da montagem. A primeira é a função de criar movimento. 

Segundo o autor, cada uma das imagens do filme mostra cenas estáticas, e é sua 

sucessão que recria o movimento contínuo e a vida. A segunda função é a criação de 

ritmo, que surge pela sucessão de planos em função da relação existente entre a duração 

de um plano e seu tamanho (representado por planos mais próximos ou distantes). A 

terceira função é a de criação de idéias, considerada por Martin (2003), a mais 

importante de todas, uma vez que não se contenta em descrever algo, mas em criar, a 

partir de elementos diferentes, um elemento com sentido totalmente novo do original. 

 Antes de entrar mais a fundo nas características da montagem como prática 

cinematográfica que dá forma à narrativa, será feito um relato da sua história e evolução 

segundo Dancyger (2003). Para o autor, nos seus primeiros 30 anos, o filme foi um 

meio de comunicação mudo, assim, as primeiras inovações da montagem foram visuais, 

o que é visto nos filmes de Griffith, Eisenstein e Pudovkin. Com o surgimento do som, 

as novidades foram apenas técnicas e não criativas. As possibilidades criativas da 

edição sonora só começaram com Basil Wright, Orson Welles entre outros. Apesar 

disso, o filme continuou sendo visto como um meio de comunicação de características 

visuais. Não é a toa que os filmes eram chamados “imagens em movimento”, ou ainda, 

os motion pictures. Já nos documentários e do filmes experimentais as inovações, tanto 

no visual quanto na trilha sonora, foram mais livres. 

 Segundo Dancyger (2003), nos primórdios do cinema, obviamente não existia a 

montagem. As pessoas só queriam ver as imagens em movimento, não se interessavam 

se havia uma história. Os primeiros filmes duravam menos de um minuto e mostravam 

cenas do cotidiano, como a chegada do trem na estação ou a saída dos operários da 

fábrica. Poucos filmes tinham uma elaboração diferenciada, sendo que a grande maioria 
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compartilhava das mesmas características. A montagem era inexistente ou, em raras 

excessões, mínima. O autor considera surpreendente o fato de que, em apenas trinta 

anos, os princípios da montagem foram desenvolvidos. Porém, no início do cinema, 

nem montagem, nem continuidade e nem o trabalho de direção eram valorizados: as 

câmeras eram posicionadas sem cuidado e sem considerar planos, sequências ou mesmo 

emoção. Em relação à montagem, mesmo nos filmes mais elaborados e longos, que 

tinham mais de um plano, estes eram formados por uma cena inteira, ou seja, uma cena 

não era formada por diferentes planos. A ação era toda mostrada em um único plano. 

 Dancyger (2003) comenta que foi com Edwin S. Porter no início do século XX, 

que a montagem passou a ter uma finalidade narrativa.  Foi Porter quem descobriu que 

o plano era a peça básica na construção do filme. Com ele se iniciou a “continuidade 

fílmica” que tornava seus filmes mais dinâmicos e com maior significado, através da 

junção de cenas gravadas em diferentes lugares, como cenas de interior e de exterior, 

por exemplo. A justaposição permitia que se criasse uma nova realidade, maior do que a 

realidade contida em cada plano original, separado. Nesta época o enquadramento 

também não era valorizado, sendo que todas as cenas eram em plano conjunto, com 

exceção de um único plano detalhe utilizado por Porter. Depois de Porter, Dancyger 

(2003) comenta a trajetória de D.W. Griffith, considerado o pai da montagem 

cinematográfica no sentido moderno. Sua influência foi grande e imediata e sua 

contribuição abrange vários procedimentos, como a variação de planos, causando 

impacto, o uso de close-ups, de inserts, travelling e a aproximação dos planos, até o 

close-up. Para Dancyger (2003), com Porter se atingiu uma maior clareza da narrativa 

fílmica, mas foi com Griffith que o impacto foi realmente expressivo.  

 Enquanto Griffith se contentava em “contar uma história”, os jovens diretores 

russos iam além, revela Dancyger (2003): eles contavam histórias, as interpretavam e 

delas retiravam conclusões intelectuais. Um exemplo é Pudovkin que intencionava 

“ultrapassar” a clássica montagem intuitiva de Griffith. O russo acreditava que o diretor, 

de posse das imagens do filme, tinha o poder de encurtá-las, alterá-las ou reuni-las como 

quisesse e as suas decisões é que vão criar o tempo e o espaço fílmico. Sendo assim, 

uma nova realidade era criada. O contemporâneo de Pudovkin, Serguei Eisenstein além 

de diretor tornou-se teórico, criando uma divisão composta por cinco diferentes tipos de 

montagens, que é utilizada até hoje. Com suas criações, Eisenstein pretendia reformular 

a realidade para, com isso, conseguir fazer com que a população abrisse os olhos para a 

realidade que a cercava, apoiando a revolução. Já Dziga Vertov defendia que apenas a 
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documentação da verdade poderia ser honesta o suficiente para levar à verdadeira 

revolução. Ele rejeitava o filme narrativo clássico. Segundo Covaleski (2009), a 

montagem que Vertov utilizava até hoje impressiona pela agilidade narrativa e pela 

edição fragmentada, que é como estamos acostumado hoje, tanto na TV, quanto nos 

comerciais, ou ainda no cinema. Vertov considerava a montagem a “alma” do filme, 

responsável não só pela estética deste, mas pelo sentido. Por último, o russo Alexander 

Dovzhenko, em seu filme Terra (1930), conta a história da luta entre camponeses pobres 

e o rico fazendeiro. A história não é clara, pois tem um visual dissimulado e as imagens 

não são mostradas com seu sentido literal. A montagem é dirigida pela associação 

visual, mais do que pela continuidade clássica e as imagens não compõe uma narrativa 

lógica. A característica principal era a ausência de continuidade.  

 É óbvio que o assunto não se encerra assim. Grande é o leque de realizadores, 

teóricos e diretores que revolucionaram o cinema e a montagem cinematográfica. 

Entretanto, com estes exemplos, todo o embasamento do que conhecemos hoje em 

termos de linguagem cinematográfica fica traçado. Este foi um período de grande 

experimentação e criatividade. Antes do surgimento do cinema sonoro, a montagem 

chegou a sua maturidade, oferecendo várias alternativas aos cineastas: a continuidade 

visual, a desconstrução da cena em planos, a montagem paralela e a superação do tempo 

real pelo tempo dramático, por exemplo. Todas essas idéias, trazidas por estes 

revolucionários diretores, se tornaram parte do repertório da montagem, usado até hoje 

(Dancyger, 2003).  

 Machado (apud Covaleski, 2009) afirma que, na vídeosfera, que é com o que os 

espectadores estão mais acostumados, existem três tipos de montagens: a montagem do 

programa, a montagem da programação e a montagem do espectador, com seu controle 

remoto. Já no cinema, a montagem tem outra implicação. Foi Eisenstein quem, no início 

do século XX teorizou em relação aos tipos de montagens, criando uma divisão em 

cinco categorias. Estas são as mesmas categorias utilizadas até hoje:  

(1) montagem métrica: relacionada com a duração de cada plano, ou seja, com o 

comprimento de cada um. Para Dancyger (2003), independente do conteúdo dos planos, 

encurtá-los diminui o tempo que o público tem para absorver a informação que 

carregam. Com isto, a tensão da cena aumenta. Para o autor, o uso de planos próximos 

cria uma sequência intensa. Já Aumont (2003), acredita que o principal objetivo deste 

tipo de montagem, é criar uma cadência regular de percepção, entretanto, para ele, o 

efeito psicológico disto é duvidoso, uma vez que o olho é mal armado para perceber 
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regularidades temporais. 

(2) montagem rítmica: segundo Aumont (2003), seu objetivo é exatamente o mesmo 

da montagem métrica. A grande diferença é que aqui, o conteúdo das imagens é levado 

em conta, uma vez que imagens diferentes têm “pesos” diferentes, ou seja, são 

percebidas de modo diferente pelo olho. Por exemplo, planos mais próximos são mais 

“pesados”  que planos conjuntos, surtindo seu efeito mais rapidamente, podendo ser 

mais curtos. Já Dancyger afirma que a montagem rítmica está relacionada com a 

continuidade visual entre os planos. A continuidade, por sua vez, é baseada na ação que 

está acontecendo e nas entradas e saídas de cada cena. Esta montagem passa um 

“sentido”, revela um conflito, uma vez que a posição dos elementos em cena, os 

diferentes enquadramentos ou as diferentes direções dos elementos, podem representar 

algo. 

(3) montagem tonal: Dancyger (2003) revela que, quando este tipo de montagem é 

selecionado, as decisões buscam estabelecer uma característica emocional na cena. Isto 

é baseado no fato de que as emoções mudam, e com elas deve mudar o tom das cenas. 

Aumont (2003), por seu lado, revela que esta montagem tem uma preocupação de 

homogeneidade semântica e afetiva em todo um segmento do filme, contendo vários 

planos montados segundo a lógica formal de conjunto. A semântica, por sua vez, diz 

respeito a evolução e as alterações sofridas pelo significado no tempo e no espaço. 

(4) montagem atonal ou harmônica: segundo Dancyger (2003), é a junção das três 

montagens anteriores. Aumont (2003), por sua vez, afirma que é um refinamento destas. 

O primeiro afirma que a montagem atonal manipula o tempo dos planos, as idéias e as 

emoções para conquistar seus objetivos, ou seja, a emoção do espectador. Segundo ele, 

a escolha de um ou outro plano pode passar mensagens diferentes. Já Aumont, afirma 

que o conceito musical de harmonia é utilizado na seleção dos planos com o objetivo de 

criar não apenas uma lógica formal, mas uma coerência emocional. 

(5) montagem intelectual: para Aumont (2003) esta montagem é um 

“desenvolvimento” da montagem atonal ou harmônica. Aqui, as escolhas vão além de 

uma lógica formal (ritmo) e lógica emocional (harmônica), levando em conta 

conotações diversas de cada fragmento de cena. Dancyger (2003) afirma que aqui, as 

cenas são selecionadas e inseridas em uma sequência com grande carga emocional. 

 

 Aumont (2003) informa que a profissão de montador surgiu no início do século 

XX. Antes disso havia um único plano, ou, com o passar do tempo, planos eram 
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agrupados de maneira simples. Graças a estes profissionais, a linguagem clássica do 

cinema se desenvolveu: baseada na clareza, na não repetição, na linearidade e na 

sequêncialidade.  Segundo Dancyger (2003) é interessante fazer a montagem ao mesmo 

tempo em que as filmagens ocorrem. Isto porque se algo não ficou bom e precisa ser 

refeito, é mais interessante que se saiba rapidamente. Ou seja, apesar do papel 

fundamental do montador se dar na fase de pós-produção, este também tem importante 

papel na fase de produção, selecionando cenas redundantes ou áreas de confusão. 

Dancyger (2003) aponta que o montador precisa encontrar continuidade narrativa para 

imagem e para som e refinar planos visuais e sonoros capazes de criar ênfase dramática 

para que o filme funcione. Para o autor, é através da montagem que a metáfora e o 

subtexto são incluídos na narrativa. Quando a justaposição dos planos é alterada, o 

significado original também o é. Com isto, percebe-se que é a montagem que dá o 

significado do filme. Para o autor, uma boa montagem é aquela que não permite que a 

justaposição dos planos seja percebida e, quando a montagem é muito óbvia, houve 

falha do montador. Já foi esclarecido que, tanto em cinema quanto em vídeo, o áudio 

esta incluído nas convenções de continuidade. Segundo Roberts-Breslin (2009), quando 

se corta de uma tomada para outra dentro da mesma cena, deve haver continuidade de 

áudio. Tanto o nível quanto a presença do áudio, a taxa de ruído, as relações entre 

primeiro e segundo plano e o uso de efeitos sonoros devem permanecer consistentes, 

para que a sensação de espaço de áudio que o ouvinte estabeleceu em sua mente não se 

perca. 

 Já Breslin (2009, p.174), possui uma visão diferente da de outros autores. Para ela 

existem três diferentes abordagens da estruturação do cinema: o estilo de continuidade, 

a montagem e a estrutura verbalmente orientada. Todas são abordagens conceituais para 

estruturação da mídia em movimento. Segundo a autora, cada uma se presta a um 

assunto diferente. “A reunião de sons e imagens de determinadas maneiras ajuda os 

espectadores a reconhecerem as informações ou o conteúdo emocional de sua 

produção”. Na verdade, o que acontece é que os espectadores estão condicionados a 

entender e a ver as coisas de um mesmo jeito e, exatamente por estarem tão 

acostumados com os padrões de filmagens é que aceitam as convenções. Portanto, a 

autora esclarece que estas abordagens não são as únicas formas de se estruturar o 

cinema, são entretanto, a maneira como nos acostumamos a entender o cinema, ou seja, 

como este se torna acessível para nós. Estas formas tradicionais, ou convencionais, de 

edição não chamam atenção para sí, mas sim para a história. Assim, a edição permite 
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que o assunto fale por si, sem precisar de artifícios atrativos. Entretanto, dependendo do 

objetivo do diretor e do editor, a abordagem pode ser não convencional, podendo 

chamar atenção para si. A primeira abordagem é a da continuidade, que é usada para 

contar uma história de maneira lógica, linear e usualmente cronológica. Para Breslin 

(2009, p.174) “essas convenções de narração são tão aceitas que se tornam praticamente 

invisíveis, levando o espectador a se concentrar no roteiro e nos personagens e não 

apenas no mecanismo do processo de vídeo ou filmagem”. A autora comenta que a 

abordagem de continuidade é classificada com frequência como estilo de narrativa de 

Hollywood, sendo o estilo básico dos filmes comerciais de narrativa e das séries de 

televisão, bem como nos documentários e em outros tipos de mídia não-ficcionais. 

Segundo a autora (2009, p.175) “continuidade, como o nome indica, significa uma 

sensação contínua de alguma coisa, conforme passamos de uma cena para a outra. A 

continuidade é um conceito fluido que se aplica aos estilos de edição, seleção de planos, 

posicionamento da câmera e suporte, e vestuário consistentes”. Para ela, quando 

criamos continuidade estamos criando uma sensação de tempo e espaço reais. É o caso 

de um plano longo, que possui continuidade natural, onde o espectador vê um momento 

e lugar a partir de um ângulo de visão contínuo. Já no caso da filmagem  de uma cena 

com múltiplas câmeras, onde o ponto de vista muda de uma câmera para a outra, não há 

continuidade natural. Este caso, onde há fragmentação de uma cena em planos e a 

filmagem dos mesmos, um de cada vez, frequentemente fora de sequência, é como são 

feitos a maior parte dos filmes. E, apesar da interrupção do tempo, da ausência de 

garantias de que um plano esteja na mesma localização do seguinte e do ângulo de visão 

que pode ser alterado à vontade, o resultado, é uma narração totalmente abrangente de 

uma história que se desvela logicamente na mente do espectador. O que acontece é que, 

o espectador recebe tudo o que precisa para acompanhar a trama da história e não tem 

tendência de pensar no que está faltando nas reticências de tempo entre as cenas. E 

quando o espectador entende os lapsos de tempo, ele fica confortável com isso, não se 

sente incomodado. A continuidade é preservada quando cada elemento, do tamanho do 

plano até o cabelo e a maquiagem, seguem as regras da continuidade. A segunda 

abordagem trazida por Breslin (2009) para a estruturação cinematográfica é a 

montagem. Segundo a autora, alguns criadores sentem que a edição invisível e 

ininterrupta atingida com a técnica da continuidade carece de essência, enquanto que a 

gravação e a montagem do som e da imagem permitem a liberdade  de movimentos 

através do tempo e espaço, a desobediência à cronologia e a criação de significado 
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através da justaposição. Esta é a abordagem de sequênciamento chamada montagem. 

Para a autora, a continuidade cria uma narrativa lógica e cronológica e a montagem 

desperta uma resposta emocional no espectador, onde os significados tem sua conexão 

feita de forma subconsciente. No caso de uma sequência fílmica feita pela técnica da 

montagem, as tomadas não têm relação em termos de tempo, espaço ou fluxo de 

narrativa lógica. Entretanto, quando estas cenas são exibidas simultaneamente, 

adquirem o poder de despertar uma reação emocional no espectador. Diferente da 

edição de continuidade, onde o espectador precisa aceitar determinadas convenções para 

criar uma sensação lógica e linear, a abordagem da montagem requer um tipo diferente 

de atividade mental por parte do espectador, a lógica. A terceira e última forma de 

abordagem apresentada por Breslin (2009) é a estrutura verbalmente orientada, também 

chamada abordagem de compilação. Nela, um narrador descreve trechos, fornece 

informações, cria argumento ou conta uma história. Além de um narrador, o efeito desta 

abordagem é conseguido com os próprios personagens. Segundo a autora, existem 

poucas tentativas de se manter a continuidade do tempo e do espaço, já que as palavras 

“saltam” temporal e espacialmente, conforme a narração. E se o áudio for suprimido a 

mensagem perde a clareza, já que é a voz do narrador que preenche os fatos e cria 

contexto, conectando uma imagem à outra. 

 Um aspecto do filme que já foi esclarecido é o fato deste ser formado por 

fragmentos da narrativa unidos com o objetivo de tornar seu encadeamento 

compreensível. Entretanto, alguns elementos envolvidos neste processo ainda não foram 

citados. Um destes elementos é a transição entre os fragmentos de cena. Segundo 

Martin (2003) a transição é chamada pontuação, em analogia à pontuação encontrada na 

escrita, apesar destes dois sistemas não serem correspondentes. O autor (2003, p.86) 

afirma que as “transições tem por objetivo assegurar a fluidez da narrativa e evitar os 

encadeamentos errôneos”, o que nos faz perceber a concordância entre os conceitos. 

Estes procedimentos de transição podem ser divididos em: (1) mudança de plano por 

corte: quando uma imagem é substituída por outra de forma “brutal”. É a transição mais 

elementar, mais comum e mais essencial. Segundo Martin (2003), o corte “é empregado 

quando a transição não tem valor significativo por si mesma, quando corresponde a uma 

simples mudança de ponto de vista ou a uma simples sucessão na percepção, sem 

indicar (em geral) tempo transcorrido nem espaço percorrido”. Além disso, de modo 

geral, no corte não existe interrupção da trilha sonora. (2) o início em fusão e o final 

em escurecimento, ou simplesmente fade out: separam sequências umas das outras e 
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marcam uma importante mudança de ação, uma passagem de tempo ou mudança de 

lugar. O fade out mostra uma sensível interrupção da narrativa e da trilha sonora. 

Geralmente marca o início de um novo capítulo na trama. A fusão nada mais é que a 

sobreposição momentânea de um plano do filme sobre outro. O plano antigo vai 

desaparecendo, ao mesmo tempo em que o novo aparece. (3) chicote: é um tipo especial 

de fusão em que a passagem de uma imagem para a outra se dá de forma bastante 

rápida, através de uma panorâmica. (4) janelas e íris: formas de transição pouco 

utilizadas no cinema contemporâneo, consistindo, a janela, da substituição de uma 

imagem a partir do deslizamento de uma segunda sobre a primeira, como que 

empurrando. Já a íris é a substituição de uma imagem a partir de uma abertura circular 

que aumenta ou diminui.  

 Como anteriormente citado, a montagem é a responsável pela criação da narrativa 

fílmica, logo, alguns conceitos relacionados a ela precisam ser esclarecidos. Segundo 

Aumont (2003) a narrativa é uma sucessão de acontecimentos, reais ou fictícios, que são 

objetos do discurso. Também são observadas as diversas relações de encadeamento 

entre os acontecimentos, bem como as repetições e as oposições. O conjunto de 

segmentos encadeados corresponde à história. Para o autor, a narrativa é fechada, ou 

seja, tem um começo, um meio e um fim, conta uma história e, com isso, superpõe os 

tempos da narração e do imaginário, é produzida por alguém e, portanto, se apresenta 

como uma mediação da realidade, com traços de não realidade. Por fim, a narrativa tem 

como unidade básica os acontecimentos, sendo assim, pode-se supor que narrativas de 

um mesmo acontecimento sejam equivalentes, independente da forma como são 

produzidas, seja oral, escrita ou cinematográfica. Para o autor, é interessante observar 

em uma narrativa em que ordem são apresentados os acontecimentos, qual a relação 

entre a duração da narrativa e dos acontecimentos contados e, por fim, o que é contado, 

se produz uma única vez, ou várias vezes. O autor ainda traz a definição de narração que  

é o ato que produz a narrativa (ato e maneira de contar uma história), pode ser feita por 

personagens da história mas, geralmente, é atribuída a um narrador.  

 Ainda em relação à montagem, Mattos (2006, p.153) esclarece que, de todas as 

mudanças e influências sofridas pelo cinema, ela é a que merece maior destaque. 

Segundo o autor, foi dos anos 80 até os anos 2000 que os diretores de Hollywood 

resolveram modificar o sistema de continuidade vigente desde a primeira década do 

século XX. A inspiração foi o ritmo, tanto dos anúncios de televisão quanto do canal 

MTV, que mostravam cenas com movimento constante. Tais diretores, decidiram trazer 
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para a ação e a imagem dos seus filmes, por meio da montagem e da própria 

movimentação dos personagens e da câmera, uma sensação de movimento constante. O 

autor informa que, até a década de 60, a maioria dos filmes tinha planos com, em média, 

11 segundos. A partir daí, iniciou uma tendência para a montagem mais rápida. Nos 

anos 80, por exemplo, os filmes tinham, em média 4 a 6 segundos por plano. Já  X-Men 

– o filme de Brian Singer, de 2000, tinha em média 2 a 3 segundos por plano. Embora os 

filmes de ação tenham uma tendência a ser montados mais rapidamente do que os 

outros, o tempo se acelerou em todos os gêneros, com dramas e comédias românticas 

geralmente com uma media de 3 a 5 segundos por plano. 

 Em relação a esta linguagem acelerada, no estilo MTV, se faz necessário um 

aprofundamento. Isto porque o trailer, que é o objeto desta pesquisa, tem um padrão de 

construção semelhante ao de um videoclipe4. Segundo Dancyger (2003), o estilo MTV 

se caracteriza pela fragmentação. O próprio termo “clipado” significa fragmentado, que 

é uma linguagem que se aproxima bastante do público jovem, que procura um visual 

rápido e evocativo. O autor mostra que esta linguagem já foi utilizada pelo cinema, mas 

suas origens estão em formas mais experimentais de linguagem, como o curta-

metragem e os comerciais de tevê. O padrão MTV de montagem e, logo, de muitos dos 

trailers cinematográficos, não tem os mesmos objetivos da montagem tradicional, isto 

é, uma narrativa linear concentrada na trama e no personagem. Neles, não existe uma 

relação tão direta entre tempo fílmico e tempo real. Com uma liberdade maior, criam 

sua própria relação entre realidade e tempo fílmico, podendo resultar em grandes lapsos 

de tempo e espaço. No caso específico dos elementos estilísticos dos videoclipes, 

observa-se que a base do formato é a música, enquanto a narrativa importa menos que o 

sentimento. E nestes casos, do ponto de vista da montagem, isso se traduz em fazer 

cortes que quebram as regras da continuidade, como se dessem “saltos” na história. 

Outro elemento de grande importância nesta linguagem é o ritmo tendo, inclusive, papel 

mais importante na interpretação que a própria narrativa. 

  Segundo Dancyger (2003, p.154) o estilo MTV deve ser considerado uma nova 

forma de contar histórias visualmente. Com lugar garantido, pois as redes de tevê 

apostam nele para atrair o público jovem e a relação com a publicidade sustenta sua 

influência. Caracterizada como “parte narrativa, parte atmosfera, som intenso e imagem 

rica, a fórmula tem um apelo marcante na nova geração de realizadores de filme e vídeo 

                                                
4 expressão popularizada em português, sendo que, em inglês, o mais utilizado é o termo music vídeo. 
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cuja experiência é preponderantemente a televisão”. Apesar de não ser tão comum no 

cinema, o estilo MTV se tornou uma característica de alguns diretores, principalmente 

daqueles com origem na publicidade, demonstrando a forte conexão entre as duas 

linguagens. 

 Videoclipes, filmes publicitários e trailers tendem a ser formados por série de 

sequências descontínuas, memoráveis por elas mesmas. Neles a força dos personagens 

ou da história não são o mais importante. Já a emoção, o sentimento, adquirem um 

papel de destaque. Segundo Dancyger (2003), emoções podem aparecer como 

fragmentos de sonhos, prazerosos mas não inteiramente reais. Estas peças audiovisuais 

têm grande sucesso com um público mais jovem, que está mais acostumado com esta 

linguagem geralmente formada por elementos sem conexão um com o outro, 

fragmentados, breves, mas fortes em sensações e sentimentos. Para entrar no estilo 

MTV, o realizador deve fugir da organização das imagens e do som dentro de uma 

narrativa que não pode estar presente, deve minar o sentido de tempo e espaço.   
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3. CINEMA	  NACIONAL	  
 

 Menos de sete meses depois do lançamento em Paris, em 1895, o cinematógrafo 

dos irmãos Lumiére já estava no Rio de Janeiro. O Brasil, portanto, esteve próximo do 

universo cinematográfico desde o início.  Daí em diante não demorou muito para que o 

cinema chegasse aos demais pontos do país. Nesta etapa do trabalho, optou-se por 

retomar a trajetória do cinema nacional, com ênfase no período inicial da década de 90 

até os dias atuais.   

 No início do século XX, de 1912 a 1930 ocorreram os ciclos regionais de Minas 

Gerais, do Norte e do Nordeste. Entre 1930 e 1955, foi a vez de São Paulo formular o 

seu ciclo regional. Foi nesse período, de 30 a 55, que o famoso e popular gênero da 

chanchada teve forte expressão no cinema brasileiro. Também na década de 30 

testemunhamos as tentativas de industrialização de nosso cinema, com a Cinédia, Brasil 

Vita Filmes e Sonofilmes, todas produtoras do Rio de Janeiro.  Em 1941 é fundada a 

Atlântida e em 1949 a Vera Cruz (RAMOS, 1987).  

 No início da década de 90, um acontecimento teve forte impacto sobre o cinema 

nacional. Ao tomar posse, o então presidente Fernando Collor de Mello extinguiu 

diferentes órgãos responsáveis pelo desenvolvimento e regulamentação de nossa 

produção cinematográfica. Com a extinção da Embrafilme5, do Concine6  e da Fundação 

de Cinema Brasileiro7 produção nacional teve uma queda brusca. Segundo Oricchio 

(2003) o modelo de produção nos quais estes órgãos foram criados já estava esgotado e 

a Embrafilme, em franca deterioração. Collor só deu “o tiro de misericórdia”.  Sua 

grande falha foi não criar nada para substituí-los. 

 Após a atitude do presidente, alguns poucos filmes foram lançados nesses 

primeiros anos da década de 90, mais precisamente, 31 filmes de 1990 a 1994. Vale 

lembrar que alguns já estavam em fase de produção nos anos anteriores e, por isso, 

conseguiram ser finalizados. Outros conseguiram ser produzidos em condições precárias 

e, certamente, outros tantos acabaram sendo abandonados. Isto mosta que nossa 

                                                
5 Embrafilme - Empresa Brasileira de Filmes, criada em setembro de 69, tinha o objetivo de criar uma 
forte indústria cinematográfica nacional com intervenção e regulamentação estatal 
 
6 Concine - Conselho Nacional de Cinema, criado pelo ministério da Educação e Cultura em 1976, com o 
objetivo de criar normas e fiscalizar atividades relativas ao cinema 
 
7 Fundação de Cinema Brasileiro –ligada ao Ministério da Cultura, com objetivo de amparar a produção 
cinematográfica brasileira 
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produção cinematográfica não chegou a se extinguir, por mais que tenha caído a quase 

zero. Porém, uma informação que não pode ser ignorada é a relação que os brasileiros 

tinham com o cinema de seu país. Em uma pesquisa encomendada pelo jornal O Estado 

de São Paulo em 1991, foi revelado que 61% dos brasileiros não sabiam dizer um filme 

nacional que os havia agradado, muitos por não lembrarem o título, outros tantos por 

nunca terem entrado numa sala para assistir a uma produção brasileira. Tal fato revela 

que o brasileiro não tinha interesse no que era produzido em seu país e que o cinema 

brasileiro desta época não era um “fato social digno de nota” (ORICCHIO, 2003, p.25). 

 A partir da promulgação da Lei do Audiovisual (Lei Federal 8685), em julho de 

1993, temos uma reviravolta e um aumento na produção cinematográfica, pois criam-se 

mecanismos de captação de recursos via renúncia fiscal (Oricchio, 2003, p.26). Como 

consequência, mais títulos são lançados, entre eles Carlota Joaquina, Princesa do 

Brazil”, em 1995, da estreante Carla Camurati8 que, por muitos é considerado uma 

espécie “de marco zero”  desse “retorno” do cinema brasileiro, que ficou conhecido 

como Cinema de Retomada. Independente de toda e qualquer crítica que o filme possa 

receber, conseguiu destaque pelo seu poder de falar diretamente com o espectador, 

obtendo ótima repercussão de público. Com Carlota Joaquina, voltou-se a falar em 

cinema nacional.  

 Diante desses acontecimentos o governo volta a “apostar” no cinema brasileiro, 

a partir de leis de incentivo à cultura, entre outras ações que visam a otimização das 

produções nacionais. Assim, houve de fato uma retomada do cinema nacional, mas de 

um certo tipo de filme: os longas-metragens mantidos por dinheiro público 

(CAETANO, 2005; ORICCHIO, 2003). Segundo Caetano (2005) este foi um período 

onde, com raríssimas exceções, os filmes, preferêncialmente longas que tinham uma 

maior visibilidade com o público, eram feitos através de leis de incentivo fiscal. Isto 

favoreceu o surgimento de uma série de cineastas estreantes, mas, ao mesmo tempo fez 

com que o cinema brasileiro se tornasse dependente do Estado.  

 Depois de Carlota Joaquina, outros filmes tiveram boa resposta do público, 

especialmente aqueles com artistas como Renato Aragão e Xuxa, o que mostra que o 

sucesso destes artistas na tevê encontrou equivalência na tela grande. Outros filmes, 

                                                
8 O filme foi feito com baixo orçamento e teve uma distribuição praticamente “artesanal”, comandada 
pela própria diretora. Começou com apenas quatro cópias que, aos poucos, foram aumentando. Carlota 
Joaquina, foi o primeiro filme da Retomada a ultrapassar a marca de 1 milhão de espectadores 
(ORICCHIO, 2003, p.26).  
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pelo contrário, não obtiveram boa resposta do público, mas “são considerados marcos 

no cinema nacional”. É o caso de “Um Céu de Estrelas” (1996, de Tata Amaral) e 

“Baile Perfumado” (1997, de Paulo Caldas e Lírio Ferreira), os quais se destacaram em 

festivais, mas não no circuito comercial. Tais filmes se tornaram referência para a 

crítica e funcionam como um documento de uma época (ORICCHIO, 2003, p.27). 

 Oricchio (2007) considera que a recuperação do cinema nacional desta fase da 

Retomada foi possibilitada pela aplicação da Lei do Audiovisual, uma vez que a 

produção cresceu e se estabilizou em torno de 20 a 30 títulos por ano. Segundo José 

Alvaro Moisés9, depois dos irrisórios 31 filmes lançados em quatro anos, 167 longas-

metragens foram produzidos de 1995 até 2001. Até 2002, 200 longas foram feitos e 

lançados durante o período da Retomada. Este foi um período em que 60 novos 

diretores surgiram e o público saltou de 400 mil para 25 milhões. As leis de incentivo 

chegaram a dispor de R$500 milhões para o cinema e o orçamento da União, na forma 

de diferentes programas de apoio, beneficiou o cinema com R$70 milhões (ORICCHIO, 

2007). 

 Para Caetano (2005, p.13) “a sociedade brasileira quis a existência de um 

cinema brasileiro, ou ao menos assim manifestou-se através da ação do Estado.” Para o 

autor, ficou clara a relação entre o financiamento estatal e a cultura cinematográfica, 

entretanto o incentivo também ocasionou uma inflação no orçamento, com alto valor 

dos filmes.  

 Já no final da década de 90 começaram a transparecer os “limites” de se 

depender da Lei do Audiovisual para produzir cinema. Um dos maiores problemas foi o 

fato da decisão do que deve ou não deve ser produzido no país ficar nas mãos das 

empresas financiadoras. São os diretores de marketing que “escolhem” qual o filme 

deve ser associado à marca da empresa. Isto acaba privilegiando um tipo de filme em 

detrimento de outro. Assim, temas e motivos históricos acabaram sendo selecionados 

como que por obrigação (CAETANO, 2005; ORICCHIO, 2003). 

 Caetano (2005) vai mais longe, ao considerar que a lei fracassou. Para ele, o 

objetivo inicial da lei era que o lucro obtido com um filme fosse usado na produção de 

novos filmes:  

 

                                                
9 O cientista social José Álvaro Moisés foi Secretário Nacional de Apoio à Cultura, de  1995 a 1998, e 
Secretário Nacional de Audiovisual, de 1999-2002, ambos dentro do Ministério da Cultura do Governo 
Federal  
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A proposta da Lei do Audiovisual baseou-se no conceito de auto-
sustentabilidade – ou seja, pretendia-se que uma indústria de cinema 
viesse a se organizar a partir de incentivos temporários. No entanto, 
uma vez que não há nas leis de incentivo a exigência de 
reinvestimento do capital incentivado em novas produções, um filme 
incentivado nunca gerou condições para um filme seguinte do mesmo 
realizador – este filme seguinte, para ser feito, teria de receber novos 
incentivos (CAETANO, 2005, p.18)   

 

 Para o autor, isso fez com que nosso sistema de produção cinematográfica se 

tornasse viciado no uso de incentivos. Provocou um sintoma de realização sem que o 

público fosse considerado: o filme não precisava ser visto, apenas produzido, com isso a 

produção cinematográfica acaba ficando desvinculada do processo cultural. Caetano 

(2005) considera que, ao não ter um público pagante como elemento necessário do 

processo de constituição do filme, esse tende à derrota já na largada, alcançando na 

imensa maioria dos casos um público irrisório. Além disso, considera que o cinema 

brasileiro não passou de uma espécie de pintura oficial do governo.  

 
Cidade de Deus, de Fernando Meirelles e Kátia Lund, poderia redimir 
o cinema brasileiro para uma certa parcela do público, assim como 
Central do Brasil, de Walter Salles, poderia redimir o cinema 
brasileiro dentro de um certo evento midiático. No entanto, tão logo 
cada filme fenômeno saiu de cartaz, tudo recomeçou. (CAETANO, 
2005, p.21)  

 

 Caetano (2005) chama atenção para outro aspecto dessa “desobrigação” que 

nosso cinema tinha de ser visto: a omissão do Estado brasileiro com a difusão. O 

interesse era que o cinema nacional aparecesse na mídia, e para isto foi criado um 

curioso mecanismo: as exibições em festivais. Para muitos filmes, os festivais que 

surgiram neste período, foram a única janela de exibição e divulgação. Com isto se 

fechou um ciclo: os filmes eram feitos sem a obrigação da bilheteria e muitas vezes com 

o único objetivo de serem exibidos em festivais que, com o tempo, também passaram a 

ser sustentados por patrocínio. 

 Por sorte, nem toda a produção cinematográfica brasileira ficou nas mãos da Lei 

de Audiovisual. Os governos federal, estadual e municipal criaram concuros que 

acabaram financiando vários longas-metragens realizados. Muitos foram, na opinião de 

Oricchio (2003, p.28) “alguns dos melhores longas do período”. Também segundo o 

autor, tais concursos salvaram nosso cinema “do extremo determinismo econômico das 

temáticas e da linguagem adotada pelos filmes”. Também foi no período da Retomada 
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que algumas majors norte-americanas10, como a Warner e a Columbia, se interessaram 

em participar tanto da produção quanto da distribuição de nossos filmes (Oricchio, 

2003, p.28). 

 Ao mesmo tempo em que estas majors lançaram seu olhar para o Brasil, a Rede 

Globo, a maior e mais poderosa rede de televisão do país, também resolveu entrar na 

jogada, criando a Globo Filmes, em 1997. Foi uma oportunidade para que todos os 

equipamentos já existentes dentro emissora pudessem ser ainda mais aproveitados. 

Além disso, todo um time de atores, diretores e técnicos conseguiriam projeção também 

nas telas de cinema, graças a todo o poder midiático da Rede Globo.  Não é a toa que os 

filmes com a assinatura Globo Filmes apresentam as maiores bilheterias do mercado 

nacional (SOUSA, 2003).  

 Porém, em outros países como os Estados Unidos (com a HBO) e vários países 

da Europa, a tevê tem importante papel no cinema, investindo em produções 

cinematográficas. Aqui no Brasil acontece o contrário: as produções cinematográficas 

se tornam dependentes do apoio midiático da televisão para se sustentar no mercado de 

exibição. E ainda, os filmes produzidos têm um caráter muito mais comercial, que é o 

interesse da emissora (CAETANO, 2005, ORICCHIO, 2003). Confirmando o poder da 

Rede Globo, o portal Filme B, especializado no mercado de cinema, publicou um 

boletim com dados do início de 2002: a pesquisa revelou que os filmes da apresentadora 

Xuxa representavam 39% do mercado nacional, ou seja, quase a metade de nossa 

produção. Os filmes originados na emissora usavam atores globais e ainda contavam 

com o merchandising televisivo, ocupando 70% das salas. Dados do mesmo site, 

atualizados em junho de 2009, revelam que os cinco primeiros lugares da bilheteria 

nacional tem a mão da Globo Filmes, lista que é encabeçada pelo sucesso Se Eu Fosse 

Você 2, de 2009, com mais de 6 milhões de espectadores. Isto só comprova algo que 

não é surpresa e que também não é exclusividade do cenário brasileiro: os filmes ditos 

comerciais, associados ao entretenimento imediato e com caráter menos crítico são os 

que mais facilmente agradam ao público. Oricchio (2003, p.28) considera este tipo de 

filme um “produto descompromissado e repetitivo”. Para o autor, a concentração do 

público neste tipo de filme é um fato dominante em todo mundo. É claro que cada país 

tem suas diferenças locais, mas até na França os filmes comerciais são mais comuns. 

                                                
10 Maiores estúdios cinematográfcos 
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 Segundo Oricchio (2003), todos estes elementos, são responsáveis pelo cenário 

cinematográfico multifacetado. A produção brasileira do periodo da Retomada foi 

bastante diversifiada, tanto em relação aos temas quanto aos gêneros. “Há comédias, 

filmes políticos, obras de denúncia, de entretenimento puro, filmes destinados ao 

público infantil, neochanchadas, policiais e épicos” (ORICCHIO, 2003, p.29). Em 

relação a esta “multiplicidade” encontrada no cinema nacional do período, autores se 

dividem ao classificá-la como positiva ou negativa. Para os otimistas, a multiplicidade é 

benéfica no momento em que se pretende criar uma indústria cinematográfica no país, 

uma vez que a produção estaria voltada para um “público plural”. Autores com visão 

mais negativista consideram a multiplicidade um retrato da fragmentação mental que é 

típica do homem dos anos 90. Para Caetano (2005, p.11) o cinema brasileiro desta 

época produziu bastante, mas não conseguiu criar uma cinematografia sólida “não 

promoveu a circulação das obras, mas aumentou a variedade de formas. Revelou novos 

talentos, mas não teve qualquer objetivo agregador que oferecesse caminhos comuns a 

uma nova geração”.  

 E se este é o cenário que se apresenta para nosso cinema nacional 

contemporâneo, cabe aqui um questionamento: como se comportam os trailers, produto 

de divulgação destes filmes tão “multifacetados”, para usar o termo de Oricchio?  

 Sabe-se que o trailer divulga a obra cinematográfica de forma bastante eficaz, 

principalmente por se assemelhar tanto com o objeto a que se refere: o filme. Logo, é 

natural que se assuma que o trailer é também multifacetado, múltiplo, de linguagem, 

construção e estética diversificadas. É isto que nos propomos desvendar com esta 

pesquisa. 
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4. INTERFACE:	  PUBLICIDADE	  E	  CINEMA	  
 

 De certo modo, a publicidade esteve junto do cinema desde seus primórdios. Seja 

na divulgação boca a boca dos espetáculos, seja no anúncio gritado nas portas das salas 

de projeção. Logo mais surgiram os cartazes e as revistas especializadas. Com o sucesso 

dos filmes e dos atores, alguns homens se destacaram pela publicidade que faziam em 

seus filmes. Eles não eram publicitários de formação, eram “agentes de imprensa” mas 

desempenharam um papel importante na divulgação dos seus filmes.  

 A publicidade no cinema funciona da mesma forma que a publicidade que 

conhecemos de anúncios em revistas e televisão. Aqui, iremos abordar a relação da 

publicidade com o cinema e pincelar sobre aspectos da publicidade de um modo geral, 

que valem tanto para o cinema quanto para os outros meios de comunicação. 

 A estreita relação existente entre a publicidade e o cinema, será abordada a partir 

da visão de três autores, Mattos (2006) que relata aspectos da publicidade no cinema 

mundial, Covaleski (2009) que, por sua vez, relata a influência da linguagem 

cinematográfica na publicidade e Caetano (2005) que aborda a presença e o papel da 

publicidade no cinema nacional. 

 Em relação ao uso da publicidade pelo cinema, Mattos (2006) afirma que o uso de 

cartazes foi comum desde o início e também revela que, na época dos nickelodeons, os 

próprios projecionistas, além da limpeza das salas, eram os responsáveis por eles. Até o 

início do século 20 os empresários envolvidos no comércio do cinema, acreditavam que 

os “consumidores” seriam atraídos pela marca, não sendo necessário aparecer o nome 

dos atores. A presença do ator no cinema não era reconhecida. Por volta de 1910 os 

espectadores começaram a expressar suas opiniões, suas preferências e seus interesses e 

ficou claro que, para o público, o ator fazia, sim, a diferença. Até então os atores eram 

conhecidos pelos seus personagens, ou por codinomes, como “Biograph Girl”, ou 

“Vitagraph Girl” em referência às companhias cinematográficas que assinavam o filme. 

Os produtores acreditavam que o reconhecimento iria aumentar o salários dos atores, o 

que de fato fez, e mesmo muitos atores não gostavam da idéia do reconhecimento pois 

achavam que iriam perder seus empregos no teatro. A situação foi esta até que Carl 

Laemmle, da distribuidora Universal Film Manufacturing Company, atraiu a atriz 

Florence Laurence da Biograph para a sua companhia e colocou seu nome verdadeiro 

nos créditos. Nasceu assim a primeira estrela de cinema. Laemmle conduziu 

pessoalmente a campanha de publicidade de outra aquisição sua, Mary Pickford, que se 
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tornaria a atriz mais popular do cinema mudo americano. A partir disto, a presença do 

astro no material de divulgação se mostrou rentável, garantindo o retorno do 

investimento. Este foi o passo inicial para que todos os produtores passassem a 

incorporar o star system, fazendo grandes campanhas publicitárias para seus principais 

contratados e fornecendo fotografias deles para serem expostas nos saguões dos 

cinemas.  Alguns exibidores vendiam cartões-postais com as fotos dos astros e estrelas. 

Nesta época se tornou praxe trocar de filme de duas a cinco vezes por semana, o que 

dificultou muito a publicidade boca-a-boca. Ainda na primeira década do século 20, 

surgiram revistas especializadas nos astros e estrelas do cinema. Além das revistas, os 

posteres e cartazes eram bastante utilizados. Os posteres tinham tamanhos variando de 

uma a 24 folhas, e os cartazes eram destinados às salas de espera (lobby cards) e às 

vitrines das lojas (window cards). Outra prática bastante comum na época foram os 

golpes de publicidade. Para promover o filme A Virgem de Istambul, de 1920, Harry 

Reichenbach, considerado o “rei dos agentes de imprensa” do começo dos anos 20, 

convenceu vários jornais que um grupo de turcos que ele havia registrado em um hotel 

estava realmente na cidade para procurar uma virgem desaparecida. Em outra ocasião, 

para divulgar o filme Tarzan, ele levou um leão para um hotel, deixando para gerência o 

problema de retirá-lo de lá. Já nos anos 30, na época da Depressão americana, que 

começou em 1929, a publicidade se mostrou uma fonte significativa de capital, isto 

porque os consumidores se interessavam por tudo que estivesse relacionado aos filmes, 

desde roupas, até móveis, automóveis e cosméticos. Isto fez com que as diferentes 

fábricas começassem a procurar os estúdios e oferecer seus produtos. A aparição destes 

nos filmes era discreta, mas não escapava aos olhos dos espectadores atentos à 

proliferação de geladeiras General Eletric e carros Buick nos filmes da Warner entre 

1933 e 1935, por exemplo. O mesmo aconteceu com a Coca-Cola e a MGM em 1933. 

Já o estúdio Disney começou a explorar de forma sistemática o direito de uso dos 

personagens de seus desenhos animados. Também no início da década de 1930, os 

estúdios enxergavam o rádio como uma boa forma de anunciar seus filmes. Os astros do 

cinema davam entrevistas e apareciam regularmente em shows divulgando os produtos 

dos patrocinadores. Hollywood lucrava financeiramente, em função dos contratos 

assinados com o rádio, mas também através da publicidade gratuita, geralmente  ligada 

a filmes específicos. Era o departamento de publicidade que orquestrava a promoção do 

filme na mídia, desenhando pôsteres e anúncios, e supervisionando a produção de 

fotografias e matérias para publicação, que eram enviadas aos jornais, revistas e 
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exibidores, bem como produzindo os trailers. Também era função da publicidade 

“fundir” o astro com seu papel no cinema. A intenção era convencer o público que o 

astro agia da mesma forma na vida real e fílmica. Tudo começava com a criação de uma 

biografia autorizada da vida pessoal do astro, baseada em seus papéis de maior sucesso. 

O material era enviado para as revistas de fãs, jornais e colunas de mexericos. Pode-se 

dizer que o departamento de publicidade funcionava como uma redação de jornal. O 

departamento então designava um publicista para cuidar da imagem do astro, 

orientando-o nas entrevistas e supervisionando suas roupas e maquiagem. Um suicídio, 

um divórcio tumultuado ou um escândalo transformavam seu cargo em relações-

públicas, para proteger a imagem do estúdio ou salvar a reputação de um astro. Em 

relação aos trailers, o autor revela que a maioria dos estúdios entregava a realização 

destes para uma empresa chamada National Screen Service. Isto até a Warner começar a 

produzir seus próprios trailers, o que fez com que as outras companhias quisessem fazer 

o mesmo. No caso da MGM a tarefa foi entregue a Frank Whitback, para quem um 

trailer deveria refletir o propósito, o clima e o tema do filme. Para obter isso, Frank, 

depois de consultar o produtor, indicava  as cenas especiais que ele achava que 

poderiam vender melhor o filme para o público. Embora nunca tivesse aparecido na 

tela, ele se encarregou da maioria das narrações e se tornou conhecido como “A Voz da 

MGM”. O poder da televisão começou a ser percebido no final dos anos 40, e os 

estúdios começaram a usá-la para divulgar os seus filmes. Logo surgiu a tendência de 

transformar peças televisivas em filmes, usando os programas de TV como meios de 

publicidade. Dando um salto no tempo, até os anos 70, percebe-se o uso de marketing 

estratégico, também chamado de cinetífico. O filme O Poderoso Chefão, lançado em 

1972, alcançou o status de “evento” através da venda em massa do romance de Mario 

Puzo e da intensa publicidade envolvendo o filme e os protestos de grupos ítalo-

americanos que se sentiram ofendidos com o conteúdo deste. Já Tubarão, de 1975, 

marcou uma mudança significativa na estratégia do Blockbuster. Ele foi o primeiro 

filme de orçamento milionário de Hollywood a receber uma farta publicidade na 

televisão (saturating advertising) e a ser lançado simultaneamente em um grande 

número de cinemas (wide release). Com o tempo, para obter sucesso financeiro, um 

filme passou a depender de outros elementos, como  por exemplo televisão aberta, CDs 

de trilhas sonoras, jogos eletrônicos e brinquedos, os chamados mercados ancilares. 

 Já Covaleski (2009, p.79) ressalta a influência da linguagem cinematográfica tanto 

na televisão quanto na publicidade.  
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A arte do cinema tendo chegado à tevê trouxe também padrões estéticos que 
gradativamente foram incorporados ao meio televisual, e consumidos mais 
recentemente, em larga escala, pela publicidade. Hoje, boa parte dos 
comerciais de tevê, aqueles produzidos com recursos tecnológicos e de 
linguagem adaptada do cinema, os chamados filmes publicitários, tornaram-
se, em muitos casos, mais atraentes que a própria programação. Criados e 
produzidos, cada vez mais, com cuidados artísticos e preocupações estéticas, 
fizeram gerar um receptáculo próprio, a estética publicitária. 
(COVALESKI, 2009, p.79) 

 
 

 O autor revela que na publicidade televisual, a montagem se constitui em 

elemento de construção narrativa, do mesmo modo que no cinema. Ele cita Vanoye 

(1994) que destaca que as peças publicitárias, como são muito curtas, em geral de 

formato reduzido, levam à exploração conjunta das cinco matérias de expressão do 

cinema: imagens, sons, impressões, sensações e significações, que atuam de forma 

concomitante na televisão e no cinema, aproximando os meios e possibilitando inter-

relações entre eles. 

 Ao tratar especificamente da relação da publicidade com o cinema nacional, opta-

se, novamente, pela abordagem a partir do período da Retomada. Segundo Caetano 

(2005) este foi um momento em que profissionais reconhecidos, tanto do mercado 

publicitário quanto televisivo, enxergaram no cinema brasileiro um campo aberto para 

as suas experimentações. Como resultado, transformações estético-orçamentárias de 

nosso cinema foram percebidas. O autor afirma que foram frequentes as incursões de 

ex-publicitários e diretores de televisão no cinema, entre um e outro trabalho no seu 

mercado. Ele cita Guel Arraes e Fernando Meirelles, para ficar em apenas dois 

exemplos. Para ele a Lei do Audiovisual teve importante papel na migração de técnicos 

e produtores de outras seções do mercado audiovisual para o cinema, seja como 

facilitadora, como catalisadora, ou mesmo geradora do processo. Estes profissionais 

transferiram para o cinema, o “perfil” que tinham em seus campos de atuação, seja em 

programas de televisão, produzindo videoclipes ou comerciais. Este perfil se refere 

tanto aos altos valores cobrados, o que inflou o orçamento, quanto à linguagem e 

estética adotadas. Isto, entre outras coisas, fez com que a relação estabelecida entre 

cinema e publicidade nestes anos fosse complexa. 

 A partir de agora, aspectos gerais da publicidade enquanto meio de comunicação e 

enquanto linguagem, serão elencados. Isto se fez necessário uma vez que o objeto de 

estudo deste trabalho, o trailer, se constitui como a publicidade do filme a que se refere, 
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tendo, portanto, as mesmas características e funções da linguagem publicitária em geral. 

 Vestergaard e Schroder (2000) mostram que a propaganda está em todos os 

lugares e jamais nos abandona. Para onde olharmos vamos ver um anúncio: numa 

página de jornal, num intervalo comercial da TV, num cartaz colado num poste.  Assim, 

a publicidade se apresenta como uma forma de comunicação que utiliza meios de 

difusão de massa, que transmitem as mensagens, simultaneamente, a um grande número 

de pessoas (GOMES, 2003). 

 Como em todas as formas de comunicação, a publicidade apresenta os elementos 

característicos: sujeitos, mensagem e meios, sem os quais não pode se desenvolver. O 

sujeito enunciador da mensagem a codifica e essa deve ser interpretada pela instância da 

recepção, o que exige que os códigos sejam compartilhados. Já o meio, ou canal, 

depende da comunicação que está sendo utilizada. Se trouxermos esta teoria para o 

trailer, que é a publicidade do filme, e o objeto de estudo deste trabalho, teremos um 

enunciador representado pelo montador do trailer e, antes dele, pelo diretor e sua equipe 

técnica, bem como o estúdio e demais elementos envolvidos na realização do filme. O 

receptor é representado pelos espectadores potenciais do filme. A mensagem é o trailer 

em si, formado por vários elementos de linguagem que devem ser compreendidos pelo 

receptor. Dentro dos elementos de linguagem encontramos diálogos entre personagens, 

narração e elementos textuais ou gráficos. Além destes, outros elementos estéticos 

formadores da linguagem audiovisual tem significado. São as cores e as texturas 

escolhidas para o filme, a iluminação utilizada, gestos e expressões dos personagens, 

trilha sonora e ruídos, bem com a própria forma de montagem selecionada para o 

trailer. Por último, o meio ou canal por onde a mensagem vai ser transmitida é o 

audiovisual, logo as ondas sonoras e a tela que servir de suporte para o trailer podem 

ser considerados o meio. Sabendo-se que o trailer pode ser assistido no cinema, na 

televisão, no computador, no celular, no MP4, consideramos que todos estes elementos 

podem ser o meio. 

 Gomes (2003) revela que a publicidade tem como objetivos principais informar e 

persuadir. Informar é transmitir conhecimento e, nas mensagens publicitárias, esta 

informação é transformada em argumento de persuasão, de convencimento, e deve levar 

ao consumo. Para que o espectador seja convencido, é preciso haver motivação. A partir 

da definição de publicidade, a autora entende que compete à publicidade levar o 

receptor do desconhecimento ao nível de conhecimento (seja de um produto, de uma 

promoção, de uma marca, de um detalhe). Informar é apenas o primeiro passo na 
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mensagem publicitária.  E é por isso que ela vai além da simples descrição dos fatos. 

Percebe-se que o papel da publicidade é o de conseguir que a mensagem persuasiva seja 

ouvida, vista e compreendida. Além disso, o impacto deve ser o suficiente para que gere 

influência sobre as atitudes e opiniões. Para que isto aconteça, a publicidade faz uso de 

armas psicológicas (códigos, estilos e linguagens especiais). Pèninou (apud GOMES, 

2003) complementa, revelando que a linguagem publicitária tem a função de dar 

identidade ao produto, diferenciá-lo dos outros e de definir a sua personalidade, através 

da exaltação.  

 Para Gomes (2003, p.187), existem três discursos que formam uma mensagem 

audiovisual: o verbal, o sonoro e o visual. Quando o espectador é atingido pela 

mensagem audiovisual, acaba fazendo “uma leitura multi-sintática, cujos nexos e 

articulações remetem também a códigos procedentes de diferentes campos de 

experiência”. Ao usar os três discursos em conjunto, a “mensagem publicitária, integra 

diversos sistemas de comunicação que, mesmo sendo complementares para efeitos de 

significação global da mensagem, são essencialmente independentes pela diferença 

substancial específica com que se elabora cada um deles” (GOMES, 2003, p.187). A 

comunicação visual se dá através de elementos icônicos (imagens ou textos), 

pressupondo conhecimento prévio ou não. Entretanto, segundo Gomes (2003), as 

propriedades “práticas” das mensagens dependem de experiências que tenham sido 

vividas tanto pelo emissor quanto pelo receptor e da relação destas experiências com as 

circunstâncias do presente. É neste momento que surgem os aspectos psicológicos da 

comunicação, ou seja, a percepção, o reconhecimento e a interpretação da mensagem.  

 Gomes (2003) revela que o texto publicitário é o responsável por dar nome ao 

produto, atribuir as características do mesmo e fazer com que o produto seja 

reconhecido por estas características. Outra função do texto na mensagem publicitária é 

a de conseguir exaltar o produto, o que pode acontecer através de hipérboles, 

idealizações e/ou de superlativos. Já a imagem, na publicidade, pode apresentar cinco 

funções distintas: a primeira é a de atrair a atenção do espectador: a imagem, em 

publicidade, é sempre uma informação significada, ou seja, nunca é neutra, sempre tem 

papel atrativo e impactante. É através de códigos que as imagens atraem a atenção do 

espectador: as cores, a tipografia, a mensagem fotográfica (os planos) e os códigos 

morfológicos (aqueles que conduzem uma geografia da imagem, ou seja: eixo, pólos e 

sequências). A segunda função da imagem em publicidade é: aparecer como uma 

informação intimidante, a terceira é constituir uma informação predicativa”, e depende 
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do que se quer com o produto: mostrar a chegada no mercado ou apresentar o produto, 

por exemplo. A quarta função é oferecer pretexto para a narração, uma vez que 

cenários, roupas e objetos, que aparecem em cena falam sobre o que está sendo visto, a 

quinta função é outorgar sentido ao produto, como por exemplo, revelar a velocidade de 

um carro através da imagem da roda. 

 Assim sendo, com base no que foi exposto até aqui, percebe-se a relevância de 

se compreender como a linguagem publicitária se comporta. Os fundamentos desta 

linguagem também fazem parte do objeto de pesquisa deste projeto: o trailer, uma 

construção audiovisual híbrida, que mescla as características fílmicas e publicitárias. 

Compreender o papel da publicidade, suas características, seus objetivos e seus efeitos, 

também é, de certa forma, compreender a essência do trailer. Assim, pode-se afirmar 

que o trailer exerce influência sobre o espectador, do mesmo modo com que a 

publicidade influi sobre o consumidor. Aqui, entetanto, ao invés de ser influenciado a 

comprar um produto ou um serviço, o espectador será persuadido a assistir a um filme.  
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5. TRAILER	  
 

 Em relação à história do trailer no cinema norte-americano, Langie (2005, p. 16) 

cita Peter Debruge, que relata que esse “formato já passou por diferentes períodos, 

assumindo funções e moldes diversificados.” Quando surgiu, o trailer era passado após 

o longa-metragem com o objetivo de fazer as pessoas saírem da sala pra dar lugar a 

novos espectadores. Isto explica a escolha do nome trailer, que se origina do 

substantivo tail, em inglês, que significa cauda ou parte traseira É claro que os “anos se 

passaram e os trailers foram adquirindo uma linguagem própria, assumindo hoje um 

lugar de destaque no mundo do cinema” (LANGIE, 2005, p. 16).  

 O trailer é considerado, atualmente, um anúncio do filme. Juntamente com 

cartazes e outdoors, sites de internet e merchandising. Para Quintana (2003) é, 

inclusive, uma das ferramentas mais eficazes de divulgação do filme já que atinge 

diretamente quem frequenta as salas de cinema. Iuva (2007) concorda, e comenta que as 

salas podem ser consideradas um meio publicitário do mesmo jeito que a televisão, o 

rádio e as revistas, se caracterizando pelo grande impacto, pela qualidade e eficácia, 

uma vez que as distrações são reduzidas. Segundo a autora (2007, p. 42) “é através 

desse meio que os trailers têm sua exibição exclusiva garantida”. Ainda em relação ao 

trailer como ferramenta de divulgação, a autora (2007, p. 42) revela que este “integra 

uma rede de comunicação no que diz respeito à promoção e divulgação de um filme, 

que deve informar, persuadir, gerar impacto, chamar atenção, tornar o filme 

reconhecível e criar uma atitude favorável dos espectadores para com o mesmo”.  

Augros (apud Quintana, 2003) afirma que se o planejamento de mídia for eficaz, o 

trailer pode atingir até 25% do público-alvo do filme. Já Langie (2005) acredita que o 

trailer seja o anúncio mais sedutor, “justamente por apresentar enorme semelhança com 

o objeto que quer divulgar - o filme”.  

 Como vimos anteriormente, pelas palavras de Gomes (2003), a publicidade se 

utiliza dos meios de comunicação de massa, para levar uma mensagem a um grande 

número de pessoas. Esta é também a função da publicidade no cinema. Os trailers, o 

merchandising, os cartazes e painéis de divulgação do filme vêm a “possibilitar a 

extensão da obra ao grande público” (LANGIE, 2005, p.18). Existem espectadores 

potenciais, que devem ser influenciados de maneira a despertar uma vontade espontânea 
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de comprar um ingresso para ver um filme.  

 Como anúncio, o trailer informa sobre a existência do filme e sobre outros 

elementos que possam ser relevantes para o espectador. Além disso, pode ser veiculado 

nos diversos meios de comunicação. Entretanto, o trailer não deve ser classificado 

somente como anúncio:  

 
é interessante encará-lo como um misto de cinema e publicidade, pois 
possui características cinematográficas – conjunto de imagens e sons, 
que adquire uma narrativa própria e é projetado na sala de exibição 
fazendo parte do ritual – e, ao mesmo tempo, tem uma função 
publicitária – fazer com que o público conheça o produto que está 
sendo anunciado (LANGIE, 2005, p.15). 

 

 Em relação à estas características do trailer trazidas por Langie (2005), 

complementamos com as palavras de Iuva (2007) que nos informa uma segunda 

definição de trailer. Segundo a autora, a palavra trailer é um termo de origem anglo-

saxã que significa “aquilo que arrasta, ou aquilo que segue a pista, rastreador”. Puche 

(apud Iuva, 2007) comenta que esta definição de trailer revela a idéia do duplo sentido 

que esta peça audiovisual comporta, ou seja: (1) uma natureza narrativa, que resume o 

conteúdo do filme, mostrando o tema, o clima e o conteúdo, sem revelar o desfecho e 

(2) uma natureza persuasiva, que demonstra o caráter publicitário do trailer, através 

da atração e da sugestão. Assim, a partir destas características, compreende-se esta nova 

definição do trailer, detentor de uma natureza dupla, tanto narrativa quanto persuasiva, 

aspectos que o colocam como uma conjunção das linguagens cinematográfica e 

publicitária.  

 Acerca da linguagem cinematográfica, existem três características típicas desta e 

que se fazem presentes na construção do trailer: a montagem, a trilha e os personagens, 

“as quais ganham novos contornos quando trabalhadas nos trailers” (LANGIE, 2005, 

p.18). 

 Para Langie (2005), o trailer deve ser visto como um misto de anúncio e 

valorização. “Anunciar significa levar um fato ao conhecimento de muitos, e valorizar, 

nesse caso, implica um trabalho de aprofundamento, baseado no esforço para extrair as 

melhores partes do filme” (LANGIE, 2005, p.18). Para ela, o trailer é como uma 

“amostra grátis”, que serve pra mostrar elementos do filme: a trama, a trilha, os 

personagens e o figurino. Também serve para propagar a obra, sendo um grande aliado 

do marketing.  
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 Para Quintana (2003) um trailer é formado por quatro elementos. Em primeiro 

lugar, encontramos a sequência de imagens, que tem o papel de atrair e impressionar 

sem contar a história. Em segundo lugar, surge a trilha sonora, responsável por imprimir 

o ritmo das imagens. O terceiro elemento é o apelo, que serve de predicado aos filmes 

anunciados. O último elemento inseparável dos trailers são os créditos. Para o autor, os 

créditos, assim como o título do filme, nos enviam sinais que nos revelam o início ou o 

fim do espetáculo. O trailer, como anúncio publicitário, tem a função de comunicar 

algo que os espectadores não sabem. Isto é conseguido a partir destes quatro elementos. 

Ao produzir conhecimento, o trailer se organiza em uma narrativa. 

 Para Iuva (2007) três objetivos principais dos trailers podem ser destacados: (1) 

informar sobre a existência do filme e sua data de estréia; (2) criar expectativas para 

atrair espectadores e (3) comunicar o estilo do filme, a partir da estética e do próprio 

conteúdo. 

 Iuva (2007) acredita que, a partir dos objetivos do trailer em atrair e cativar o 

espectador, é criado um contrato de leitura, também chamado contrato de vidência. 

Este contrato se resume, basicamente, em firmar um acordo com o espectador para que 

este se sinta atraído pelo trailer e decida ir ao cinema. Em relação ao uso do termo 

contrato, a autora explica que a escolha se deve à existência de princípios e regras 

necessários para que a troca intertextual se complete, além da necessidade de que os 

participantes reconheçam os seus papéis (de sujeito produtor e sujeito espectador). Isso 

determina a construção estratégica do trailer, objetivando uma forma que permita a 

perfeita “leitura do texto”, ou seja, compreensão do trailer. Isso é muito mais 

importante que a criação de um trailer puramente criativo. Para Iuva (2007) quando o 

espectador assiste a um trailer, é consciente de que está sendo apresentando à uma 

simulação da realidade carregada de sentidos e significados. Vários são os elementos do 

discurso que delimitam esta representação, como por exemplo, a presença dos 

logotipos, a trilha sonora e os próprios fragmentos de filme selecionados. Todos estes 

elementos orientam o espectador, que compreende seu papel neste processo de 

comunicação e, portanto, percebe que terá que assistir ao filme para completar as 

experiências sugeridas pelo trailer. 

 Esta visão é corroborada por Langie (2005, p.22) para quem o trailer deve 

“impressionar, estremecer, emocionar e convencer.” Para a autora, o trailer é uma 

“oferta”, ou seja, oferece a experiência de novas emoções. Para Quintana (2003), um 

trailer intriga, incita a curiosidade. Somos atingidos e presos por uma “rajada 
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vertiginosa de imagens” acompanhadas de uma trilha. Percebemos diálogos, 

personagens, cenas, que buscam ter um significado, porém, o que vemos nada significa. 

Estes elementos trazidos por Quintana fazem parte do processo de sedução do trailer. A 

sedução, revela Langie (2005), é conseguida através do apoderamento de “três esferas” 

fundamentais ao trailer: a montagem, a trilha e os personagens. Estes são os principais 

elementos do trailer, essenciais para que o processo de sedução se instale e devem, de 

forma criativa, ser combinados, gerando um todo. A autora ressalta ainda que a 

principal peculiaridade deste “pequeno grande anúncio”, que é o trailer, é exatamente 

seu status atrativo”. Portanto, o trailer tem a função de atrair o espectador para os 

cinemas, o que é feito a partir da sedução. Baudrillard (apud Langie, 2005) afirma que a 

sedução utiliza-se de símbolos para agir e, a partir destes, cria um universo imaginário. 

Não há realidade na sedução, não é necessário haver uma relação com a verdade e nem 

há necessidade de haver sentido, pelo contrário, para seduzir, o objeto deve disfarçar o 

real. A verdade e o sentido são subtraídos, e quem é seduzido fica no “reino das 

aparências”. E é através desse jogo das aparências que os objetos sedutores acabam por 

“frustrar os sistemas de sentido e de poder”. Isso nos mostra que um trailer consegue 

seduzir porque faz uso de um jogo de estratégias que mascaram o conteúdo simples do 

filme, fazendo com que o sentido lógico do espectador fique frágil, vulnerável. E assim, 

a ordenação das cenas do filme, conseguidas na montagem, engana a lógica.  

 O trailer pode ser considerado como uma construção inteligente das melhores 

tomadas de um filme. A sedução está em camuflar partes da história, em não expor 

tudo, para estimular a curiosidade de quem está assistindo. Ao revelar apenas partes do 

todo, de forma atraente, o trailer instiga o público a pertencer a este todo. Ao não 

descortinar todos os segredos do filme, o trailer deixa que o espectador tenha sua 

imaginação acionada reagindo, assim, às estratégias sedutoras do trailer. A sedução 

também é conseguida através do uso de signos que atraem o espectador.  “(...) a lei da 

sedução é, em primeiro lugar, a de uma troca ritual ininterrupta entre quem seduz e 

quem é seduzido, na qual a linha divisória que define a vitória de um e a derrota de 

outro é ilegível” (LANGIE, 2005, p.17). Para Baudrillard, aquilo que procura mostrar 

tudo, exatamente como é, representa uma simulação desencantada. Ao contrário, aquilo 

que mascara partes do todo, seria uma simulação encantada. “Acredita-se que o trailer 

faça parte dessa simulação encantada, pois ele não objetiva ser totalmente fiel à 

realidade do filme. Ele trabalha com fatos da história, mas cria uma narrativa diferente, 

que se baseia em ocultar uma parte do todo” (LANGIE, 2005, p.17). 



68 
 

 Para Langie (2005), o trailer acaba criando uma nova narrativa, uma vez que 

utiliza imagens do filme em uma ordem totalmente diferente. O trailer se liberta da 

exigência de uma narrativa lógica e organizada, que está presente no filme. Assim, 

percebemos que a montagem, tanto no caso do filme quanto do trailer tem o objetivo de 

tornar a sequência de imagens atrativa e envolvente, mas somente o filme deve ser 

lógico e explicativo, o trailer pode colocar de lado a necessidade de explicar. Com isso 

o sentido do filme é alterado e, juntamente com ele, a leitura que as pessoas fazem do 

filme. Pode-se dizer que esta adulteração na ordem das cenas, não entrega o verdadeiro 

sentido do filme. De modo geral, os anúncios contam uma história diferente, autônoma 

e independente. O objetivo é criar expectativa no público, função essa que o filme em si 

não tem. Esta divergência de objetivos, faz com que a realidade da película e de seu 

trailer sejam distintas. É comum, inclusive, a inversão da ordem das cenas, o que 

resulta em uma nova ordem cronológica dos fatos.  

 De acordo com Durier et al. (apud Quintana, 2003) o trailer permite que público 

experimente “diretamente amostras sumárias do filme”. Estas amostras, ou movimentos 

de imagens, como afirma Langie (2005) são, frequentemente, os melhores momentos do 

filme que não devem estragar a surpresa, nem entregar os plots points11 da história ou 

elementos de clímax. É aqui que entra a montagem. Ela é que vai permitir um 

agrupamento inteligente dos elementos do filme, que resultem em um trailer atraente e 

que não revele a história. Muitas vezes, através da montagem, as cenas e as falas são 

justapostas criando uma história enganosa. Isso é possível, uma vez que o diálogo 

resultante não é necessariamente uma representação precisa da interação dos atores no 

filme. Para Langie (2005, p.22) a “montagem muda o todo do filme, o contexto”. A 

autora acredita que, com a montagem, o trailer ganha autonomia. O conteúdo acaba 

sendo modificado em função da relação que é dada entre duas imagens subsequentes, 

assim, o sentido se transforma e o conjunto ganha outras interpretações.  

 Iuva (2007) revela que o trailer é, geralmente, dividido em três momentos: início, 

meio e fim. O início é, frequentemente, formado pelos logotipos identificativos. O meio 

contém fragmentos do filme, formados por cenas e diálogos e o encerramento é 

formado por elementos auto-referênciais12. Estes são os elementos que formam o 

trajeto de leitura do trailer. A seleção de imagens, diálogos, trechos do filme e trilhas, 
                                                
11 Tramas centrais ou “pontos de virada” 
12 A auto-referêncialidade cinematográfica diz respeito a todos os elementos que “falam” a respeito do 
próprio filme, ou seja, que “olham para si mesmos”. Podem fazer alusão aos atores envolvidos, às 
premiações ou indicações recebidas, ao diretor e outros membros da equipe técnica. 
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compondo um conjunto audiovisual é essencial para a persuasão, por isso tais elementos 

devem ser selecionados com bastante cuidado.   

 Resumindo o que foi discutido até aqui, Quintana (2003) mostra que o trailer é 

uma representação sintética do filme através de uma reorganização das imagens deste, 

resultando em um produto que impressiona, por sua aparência e velocidade. Langie 

(2005) nos mostra que esta junção de imagens, na maioria das vezes desconexas quando 

comparadas ao filme que, por sua vez, já é resultado de uma montagem, acaba por 

formar um todo. Um todo que é diferente e autônomo do todo do filme. A autora 

explica que as cenas são, na maior parte das vezes, formadas por “uma sequência de 

cenas curtas que são alternadas de forma rápida. Ou seja, o material é geralmente 

composto de pequenos pedaços de imagens, justapostas umas às outras, criando, assim, 

um ritmo acelerado.” (LANGIE, 2005, p.18) Isto conseguido através da montagem, que 

dá ao trailer a sua linguagem peculiar. A montagem é considerada uma das principais 

características do trailer. Langie (2005) explica que o material resultante é quase 

sempre muito dinâmico “e isso estimula a curiosidade da audiência”. A autora cita 

Harvey (2003) que afirma que a fragmentação e a descontinuidade são duas 

características da sociedade atual. É sabido que o homem contemporâneo está sempre 

correndo contra o tempo o que, segundo o autor, se deve a uma compressão deste. É 

esta “aceleração” que leva a um consumo exagerado de imagens rápidas o que gera 

formatos dinâmicos e também mais curtos. É aqui que se encaixa o trailer: um formato 

que comporta todas estas características, o que é conseguido, basicamente, através da 

montagem.  
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6. METODOLOGIA	  
 

Este estudo se constrói a partir do referêncial teórico envolvendo os temas da 

linguagem publicitária e cinematográfica, aplicadas ao objeto trailer. O foco recai sobre 

os diferentes elementos expressivos da linguagem cinematográfica e discursivos da 

linguagem publicitária, num arranjo responsável por uma dimensão estética particular 

do trailer. Dentre os elementos são analisados a trilha e os ruídos, a cor, os planos, os 

personagens, recursos textuais gráficos, a narrativa, e também a montagem, enquanto 

operação que possibilita a conjugação desses elementos. A análise percorre um caminho 

entre a análise fílmica e a análise de conteúdo, com intuito de extrair dos trailers 

selecionados as peculiaridades, semelhanças e diferenças, que se associam à postura dos 

estudos de caso.  

A análise de conteúdo, segundo Duarte (2005), é uma técnica amplamente 

utilizada em análise de mensagens, tanto na forma de texto quanto de imagem, 

sobressaindo-se no que diz respeito à sistematicidade no levantamento do conteúdo da 

mensagem. Enquanto isso, a análise fílmica, para Vanoye (1994, pg. 23), considera o 

objeto fílmico (nesta pesquisa o trailer) 

 
[...] num contexto, numa história. E, se consideramos o cinema como arte, é 
situar o filme em uma história das formas fílmicas. Assim como os romances, 
as obras pictóricas ou musicais, os filmes inscrevem-se em correntes, em 
tendências e até em “escolas” estéticas, ou nelas se inspiram a posteriori. 

 

 O estudo de caso é um método qualitativo que, segundo Yin (apud Duarte, 2008) 

investiga um fenômeno contemporâneo que está inserido em algum contexto da vida 

real. Para o autor, estudo de caso é a estratégia preferida quando o objeto de estudo 

exige que se façam os questionamentos “como” e “por que”. O método se caracteriza 

pelo particularismo, centrando suas ações em um fenômeno particular. Além disso, o 

estudo de caso trará a descrição detalhada das categorias analisadas. 

Para a realização do levantamento bibliográfico e pesquisa documental, optou-se 

pela técnica de pesquisa exploratória de caráter qualitativo. Segundo Bonin (2006, p.35) 

a pesquisa exploratória é aquela que se caracteriza pela aproximação do pesquisador 

com o fenômeno concreto a ser investigado, “buscando perceber seus contornos, suas 

especificidades, suas singularidades. Os movimentos exploratórios podem ter natureza e 

procedimentos diversos”. Além da análise de material bibliográfico, foram avaliados 
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documentos de internet, uma vez que o tema a ser pesquisado é recente e dinâmico, e 

estes elementos servem como excelente referêncial. A pesquisa bibliográfica, segundo 

Stumpf (2008, p.51) “é o planejamento global inicial de qualquer trabalho de pesquisa” 

e engloba desde a identificação da bibliografia pertinente até a produção de um 

documento sistematizado. Para Rosário (2006) a pesquisa bibliográfica não serve 

apenas como fonte de informações e dados, ela pode também indicar ou conformar o 

próprio percurso metodológico selecionado na análise. 

 Quanto às análises, retomando os estudos sobre a análise fílmica13, de Vanoye e 

Goliot-Lété (2002), compreendem-se dois momentos: o primeiro como ato de analisar, e 

o segundo, o resultado desta análise, ou seja, um documento redigido. Segundo Vanoye 

e Goliot-Lété (2002) analisar um filme não é tarefa fácil, ainda mais que um texto 

fílmico não pode ser encontrado. Um texto literário pode ser citado e pode ser explicado 

através daquilo que está escrito. Ao contrário, a análise fílmica só consegue decodificar 

aquilo que pertence ao visual, como as cores, os movimentos, a luz. Além dos 

elementos pertencentes ao visual, a análise fílmica explica os elementos fílmicos, como 

a montagem, por exemplo, e os elementos sonoros, que vão desde a música até os 

ruídos e as tonalidades das vozes. Por último, a análise de um filme tenta decodificar 

elementos do audiovisual, como a relação entre as imagens e o som. Percebe-se que o 

filme é um objeto bastante complexo, formado por uma pluralidade de signos o que, 

sem sombra de dúvida, dificulta muito a sua reprodução verbal. A análise de um filme 

acaba sendo um processo exatamente oposto ao da montagem, isto é, durante a análise 

temos uma espécie de desconstrução do todo.  

 Quando se decide analisar um filme, não é mais suficiente vê-lo apenas. Deve-se 

revê-lo várias vezes. E mais do que isso, é necessário examiná-lo, verificando todos os 

detalhes técnicos, desmontando-o. Vanoye e Goliot-Lété (2002, p.11) complementam, 

afirmando que “também existe um trabalho da análise”. Isto acontece por dois motivos. 

Primeiro, porque a “análise trabalha o filme, no sentido em que ela o faz mover-se, ou 

faz se mexerem suas significações, seu impacto.” E em segundo lugar porque quem está 

analisando o filme acaba sendo trabalhado. Isto significa que o analista acaba 

questionando suas primeiras percepções e impressões ao longo do estudo, verificando se 

as hipóteses e opções devem ser consolidadas ou eliminadas. É por isto que um filme, 

para ser analisado, deve ser visto e revisto, com as primeiras impressões sendo avaliadas 

                                                
13 Lembramos que se trata de análise fílmica aplicada ao objeto audiovisual trailer. 
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e transformadas em hipóteses. Num segundo momento, estas hipóteses deverão ser 

averiguadas. Para Vanoye e Goliot-Lété (2002), quem está realizando uma análise deve 

sempre se questionar como as coisas acontecem. O como” vai conduzir a um melhor 

panorama do filme. Quando temos um primeiro contato com um filme, somos tomados 

por vários sentimentos. Estes não devem ser abandonados nas análises seguintes, pois 

podem se tornar preciosos, mas também não podem ser supervalorizados e nem a 

análise pode se basear somente neles. Sabe-se que as “impressões, emoções e intuições 

nascem da relação do espectador com o filme”. 

 Esta visão é corroborada por Iuva (2007, p.11), para quem 

 
teorizar o cinema e seus derivados é enriquecedor, uma vez que ele une, de 
forma equilibrada, elementos que compõem as mais variadas artes: pintura, 
literatura, fotografia, música, enfim, trata-se de um produto complexo. 
Analisar uma peça audiovisual é examiná-la tecnicamente, trabalhá-la no 
sentido de fazer mover suas significações e, além disso, trabalhar o próprio 
analista, conduzindo o mesmo a reconsiderar suas impressões e percepções, 
hipóteses e opções. 

 

 Nesta pesquisa foram analisados trailers cinematográficos do cinema nacional 

contemporâneo, dos anos de 2009 e do primeiro semestre de 2010, período em que a 

pesquisa foi realizada. Foram selecionados, de forma aleatória e subjetiva, À Deriva, de 

Heitor Dhalia, Divã, de José Alvarenga Jr, No Meu Lugar, de Eduardo Valente e Do 

Começo ao Fim, de Aluísio Abranches, grupo referente aos filmes de 2009; Os Famosos 

e os Duendes da Morte, de Esmir Filho, As Melhores Coisas do Mundo, de Laís 

Bodanzky, Sonhos Roubados, de Sandra Werneck e Antes que o Mundo Acabe, de Ana 

Luiza Azevedo, grupo referente aos filmes do primeiro semestre de 2010. A escolha por 

eese conjunto de trailers apoiou-se na opinião pessoal, bem como na intenção de se 

trabalhar com um corpus que abordasse diferentes elementos visuais, temáticas e 

estilos. Cabe ressaltar que a pesquisa não pretende ser o retrato de um período, nem 

pretende ser o retrato detalhado da produção cinematográfica atual através dos seus 

trailers, uma vez que o caráter do trabalho é qualitativo. 

 A primeira etapa metodológica diz respeito à seleção do corpus, constituído por 

trailers nacionais contemporâneos encontrados na mídia, mais precisamente em sites 

nacionais especializados em cinema. Após a seleção dos trailers, o movimento 

metodológico seguinte caracteriza-se pela análise, realizada com distanciamento e livre 

de qualquer influência dos filmes, uma vez que os mesmos não foram assistidos 
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previamente. Assim, a análise corresponde à leitura, com marcas subjetivas, dos 

elementos que se apresentam na constituição cada trailer.  

 Vale lembrar que esta avaliação está impregnada de uma visão publicitária que 

tentou se fazer profunda, apesar de sabermos que, por mais profunda que uma análise 

seja, ela jamais vai contemplar a totalidade de sentidos da obra.  Nesta etapa foi 

realizada a descrição de cada trailer, baseada na sequência de imagens apresentadas. 

Elementos como cor, narração, presença de textos e de trilhas, ruídos, diálogos e 

elementos de transição foram avaliados. Quando possível, um perfil dos personagens foi 

traçado, bem como seu papel no trailer.  

 Num terceiro momento, as quatro funções principais do trailer, baseadas em 

Quintana (2003), foram avaliadas em cada um dos oito trailers. Já citadas 

anteriormente, as funções se dividem (1) em criar consciência da existência do filme, 

(2) em dar uma visão global das características do filme, (3) em fazer com que os 

espectadores em potencial conheçam os protagonistas envolvidos no processo, que 

incluem os atores e o diretor, e (4) em criar o interesse em quem o assiste, através de 

elementos que despertem a curiosidade.  

 Portanto, o aparato metodológico nesta pesquisa traça um caminho entre a 

análise de conteúdo, a análise fílmica e as categorias publicitárias funcionais propostas 

por Quintana (2003). 
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7. ANÁLISES	  	  
 

 Este capítulo revela o resultado da análise aplicada aos oito trailers 

selecionados. Cada trailer foi considerado um texto, como é habitual em toda e 

qualquer análise de comunicação. Sendo assim, levamos em consideração alguns 

aspectos, segundo Vestergaard e Schroder (2000): (1) o fato de que um texto só existe 

em uma situação particular de comunicação; (2) o fato de que o texto sempre é uma 

unidade estruturada e, (3) o fato que um texto sempre comunica um significado. No 

caso específico dos trailers, observou-se como cada um funcionou enquanto elemento 

de comunicação, ou melhor, como cada trailer se estrutura, como suas partes estão 

unidas formando uma unidade e que significados comunicam.  

 A estruturação da análise de cada trailer foi organizada em três momentos: o 

primeiro momento avalia os elementos que enfatizam o conteúdo, ou seja, a narrativa e 

o papel dos personagens; o segundo plano observado foi o expressivo, que engloba os 

elementos de expressão como a cor, o som, a trilha, os ruídos e diálogos, os textos e os 

gráficos; e, finalmente, o plano publicitário, no que diz respeito aos elementos da 

linguagem publicitária, considerando-se a emoção, o estímulo à curiosidade e a auto-

referêncialidade. 

 Como anteriormente citado, Quintana (2003) revela a existência de quatro 

funções do trailer. Três delas se enquadram na sua característica informativa: (a) de 

levar o conhecimento aos possíveis espectadores, mostrando que o filme existe; (b) 

revelar que tipo de filme é e o que é abordado, e (c) quem são as pessoas envolvidas. A 

quarta e última função tem um caráter persuasivo, ou seja, instiga a curiosidade do 

espectador para que este escolha assistir ao filme anunciado. Estas quatro funções foram 

verificadas em cada trailer do corpus selecionado. 

 Após esta etapa, tratou-se de classificar cada trailer segundo Pablo Montero 

(apud IUVA, 2007); para o autor, as possibilidades de construção dos trailers seguem 

uma classificação tipológica em quatro categorias: (1) primeiro tipo é o trailer narrativo 

linear, a forma mais comumente encontrada e que utiliza o esquema clássico de 

apresentação-conflito-solução, porém sem revelar o final, ou seja, neste tipo de trailer a 

história é apresentada, expectativas são criadas para que se deseje saber o final do filme; 

(2) o trailer narrativo não-linear, onde a história do filme não é o mais importante, mas 

sim mostrar os melhores momentos, aqueles que seduzem o espectador, tornando o 

trailer uma junção de cenas engraçadas ou assustadoras, emocionantes ou de muita 
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ação, frequentemente com diálogos; (3) trailer não-narrativo ou experimental, onde a 

narração prioriza mais as imagens do que o texto, assim, a narração acaba sendo 

“sugerida” através de uma sequência de imagens com trilha, sem, ou com poucos 

diálogos; (4) trailer auto-referêncial, aquele que traz elementos que se referem ao filme, 

ou seja, que, de certa forma, “comenta” sobre si mesmo, através dos próprios atores ou 

membros da equipe técnica envolvidos ou de premiações recebidas.  

 Além disso, buscou-se encontrar na estrutura de cada trailer os três momentos 

distinguidos por Iuva (2007). Para a autora, (2007, p.41) “geralmente, em primeiro 

lugar, aparecem os logotipos ou marcas da distribuidora e da produtora do filme. É o 

selo de identificação ou marca de fábrica do filme”. Estes elementos marcam o início do 

trailer. Um segundo momento se apresenta constituído pelos elementos de sustentação 

do filme, como cenas deste, diálogos, narrações, trilhas, textos e frases de efeito. Estes 

fragmentos do filme são considerados o meio do trailer. O terceiro momento é o 

desfecho, o encerramento, o final do trailer. Nele são apresentados os atores, o diretor e 

outros membros da equipe técnica, referências ao nome do filme e alguma informação 

referente à estréia.  

 O último aspecto avaliado, diz respeito à montagem. Joly (apud Iuva, 2007) 

revela que a montagem fílmica se baseia em alguns princípios básicos, que são 

compartilhados pela montagem publicitária: (1) a seleção das cenas e dos elementos que 

serão utilizados no trailer; (2) a junção destes elementos, seguido pela determinação do 

tempo que cada um terá, e (3) o modo de junção definido, podendo-se optar por junções 

perceptíveis ou imperceptíveis.  

7.1	  Trailer:	  A	  deriva	  (2009)	  

	  
 O filme À Deriva (http://www.aderivafilme.com.br), de 2009, dirigido por 

Heitor Dhalia, o mesmo de “O Cheiro do Ralo”, e produzido por Fernando Meirelles da 

O2 Filmes, é classificado como drama e conta com atores de renome, tanto nacional 

quanto internacional, como Deborah Bloch e Vincent Cassel. O trailer tem 2’11” e  

pode ser dividido em dois momentos: antes e depois  do surgimento de um conflito (ou 

revelação). O primeiro momento nos apresenta a personagem principal, Filipa. Ele pode 

ser dividido em dois, mostrando a menina em diferentes atividades com seus amigos, 

em cenas onde ela é o centro das atenções e um segundo momento que apresenta sua 

família.. O segundo momento deste trailer é marcado por uma revelação. A partir deste 
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momento, as cenas revelam conflitos dentro da família e cenas revelando angústia e 

solidão, além de outra cena mostrando a traição. Mesmo as cenas da menina em sua 

motoneta, passeando por um lugar paradisíaco, não são alegres, pelo contrário: revelam 

desconforto e tristeza. Já o final do trailer, mostra cenas de alegria e carinho entre Filipa 

e seu pai, começando a 1’59”. Neste segundo momento do trailer o pai, Mathias, divide 

com Filipa o foco das atenções 

 

PLANO	  DE	  CONTEÚDO	  
 

 Este é um trailer que se caracteriza pela clareza com que os fatos são 

apresentados. Percebe-se e compreende-se a história, as relações e os papéis dos 

personagens, o ambiente em que a história se pass, os sentimentos e as emoções vividas 

em cada momento. Assim, nesta análise, o plano de conteúdo, ou seja, aquele que se 

preocupa com o desenrolar da história e com o papel dos personagens dentro dela, 

recebe destaque. Este é um trailer fortemente visual, tendo sua primeira frase dita 

somente aos 38”, entretanto, mesmo sem o diálogo inicial, a história é perfeitamente 

clara. Percebe-se, portanto, que a história é narrada pelas cenas, pela linearidade com 

que os fatos são apresentados. É claro que os diálogos são elementos que amplificam a 

compreensão da história contada, do mesmo modo que os cartões textuais presentes, 

pontuando os acontecimentos. Este é um trailer que revela  a trama do filme: sabemos 

do que o filme trata, percebemos a sequência das cenas e os diálogos entre os 

personagens. Porém, ao chegar no clímax, o trailer acaba. Isto aumenta a curiosidade do 

espectador em saber qual será o desfecho. Ainda dentro dos elementos da narrativa, são 

incluídos os personagens, que fazem parte da história do filme, sendo determinantes no 

desenrolar desta. No trailer de À Deriva, tanto o papel quanto as relações entre os 

personagens são bem claras, sendo explicadas pelas cenas e pelos diálogos. Quando se 

sabe o papel de cada um (pai, filha, irmão, amante, namorado, amigo), se conhece a 

existência do motivo do personagem: quem é ele e o que ele faz ali. Assim, percebe-se 

que ter um nome não é o mais importante. Neste ponto, percebe-se que dentre todos os 

personagens, apenas o pai e a menina mais velha, têm seus nomes explicitados no 

trailer. Ela é a protagonista do filme e ele, sem dúvida, tem um papel de destaque 

Assim, com tudo que aqui foi exposto, assume-se que em À Deriva o plano de conteúdo 
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é enfatizado, tanto em função da importância que tem a narrativa quanto em relação à 

força dos personagens.  

 

PLANO	  EXPRESSIVO	  
 

  Neste trailer, percebe-se que uma atenção especial foi dedicada aos elementos 

expressivos, com a intenção de deixar as cenas com um aspecto distante do real, quase 

onírico. Para isto, a equipe lançou mão de um cuidado com elementos estéticos, como 

cor, iluminação e textura das imagens. Além disso, com esses elementos, todo um clima 

é criado. Este clima é enfatizado pela trilha e demais elementos de som selecionados. 

Outro aspecto do plano expressivo crucial ao desenrolar da história é o uso de elementos 

gráficos.  

 

Planos, ângulos de filmagem, enquadramentos e movimentos de câmera 

 

   O trailer inicia com planos mais fechados, focados na personagem principal. 

Todas esta primeira parte do trailer é dela e, consequentemente, as cenas giram em 

torno dela. Nas cenas iniciais, que mostram a menina em seu grupo, o movimento é 

frequente, logo, os planos e o enquadramento variam. Nesta primeira parte são 

encontrados planos que vão do primeiríssimo ao geral. 

 

 

 
 
 

Figura 1 - Planos encontrados em À Deriva (Primeiríssimo, geral e médio) 
  

 Ainda dentro deste primeiro momento em que a protagonista nos é apresentada, surge 

uma nova ambientação, focada na família. Filipa, a menina, continua sendo o foco das 

atenções, mas seus pais e irmãos são apresentados. Em algumas cenas, a protagonista 

nem aparece. Em relação aos planos, da mesma forma que no momento anterior, 

acontece variação dentro da mesma cena, devido ao movimento dos personagens e à 

própria localização dos mesmos em diferentes lugares da cena. De modo geral, os 

planos continuam fechados, com exceção da cena da festa ao ar livre e da família 

dançando dentro de casa. São encontrados planos gerais e conjunto, que permitem a 
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ambientação da casa e planos mais próximos, que enfatizam o clima de carinho entre os 

personagens. A segunda parte do trailer inicia com uma cena que quebra com todo o 

clima de felicidade. Filipa aparece atrás de uma árvore, espiando. O plano é próximo, 

revelando toda a surpresa da menina. Isto já nos faz prever que algo está acontecendo. 

Confirmando esta teoria, a cena seguinte revela uma imagem do seu pai beijando uma 

mulher, que até então não havia aparecido no trailer. Este segundo momento do trailer 

é formado por várias cenas bastante próximas, contendo, inclusive, planos detalhes. Isto 

parece estar relacionado com o surgimento deste novo fato na vida das personagens, o 

que traz uma carga emocional nova ao trailer. Não mais é necessário ambientar e 

apresentar personagens. Agora, o que mais importa é mostrar as consequências desta 

revelação. O final do trailer assume um tom de intimidade entre pai e filha, mostrando 

quatro cenas onde apenas os dois estão presentes. Neste trailer, vários são os ângulos de 

filmagem utilizados. O ângulo frontal é o mais comum, presente em todos os momentos 

do trailer. Em dois momentos o contra-plongée é utilizado: na imagem dentro da água, 

em que as meninas aparecem próximas à superfície da água, nadando, sendo filmadas 

de baixo para cima e na cena em que a personagem de Deborah Bloch está no chuveiro. 

Cenas em plongée também são encontradas: quando Filipa e amigo estão passeando de 

motoneta, quando os dois estão sentados em uma pedra, na hora em que o casal dança e 

numa cena em que uma mão aparece segurando uma arma. Em todos estes casos, o 

ângulo é discreto, quase imperceptível. No final do trailer, uma cena é filmada em um 

grande plongée: é a cena que mostra Mathias e Filipa abraçados, em um grande plano 

geral à beira-mar. Por último, algumas cenas são filmadas com a câmera ao nível de 

uma mesa. 

 

 

 

 
 

 
Figura 2- Ângulos de filmagem presentes em À Deriva  

 (Contra-plongée, plongée em um detalhe e plongée em um plano geral) 
 
 

Os enquadramentos do trailer de À Deriva, da mesma forma que os ângulos de 

filmagem, são variados. Alem dos tradicionais enquadramentos centralizando 

personagens ou fazendo com que estes ocupem todos os espaços da cena, aqui são 
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encontrados planos em que as imagens fogem aos padrões. Em várias cenas, apenas 

parte do rosto das personagens é mostrada, com cortes em todos os lados: superiores, 

inferiores e laterais. Até cortes no pescoço são encontrados. Em outras cenas, percebe-

se o uso de objetos ou elementos naturais funcionando como moldura. Outro 

enquadramento comumente encontrado neste trailer é aquele que lateraliza o 

personagem, fazendo com que este ocupe apenas um canto da cena, ficando o resto todo 

livre. Em algumas cenas os cortes parecem pouco usuais, como na cena que mostra o 

ator Cauã Reymond com o topo da cabeça cortado e na cena de apresentação da atriz 

Laura Neiva em que ela aparece molhada, em movimento, com enquadramento 

variando, até que um deles fica “em seus olhos”. 

 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Enquadramentos encontrados em À Deriva 
(Do pescoço para baixo, corte no queixo, moldura na cena da briga) 

 
 
 Em relação aos movimentos de câmera, percebe-se que, a maioria tem câmera 

parada. Também são encontrados movimentos laterais, acompanhando os personagens, 

na hora da festa em que o menino corre e na hora em que Mathias entra na água com 

Filipa no colo. O travelling também é utilizado, nas cenas com a motoneta e com a 

lancha e a câmera na mão, dando um clima tenso, como na hora da briga do casal. 

Também se observa “aproximação” de câmera na cena em que Mathias sai do carro. 

 

Iluminação e cor  

 

Tanto a iluminação quanto a cor das cenas contam e fazem parte da história. No 

trailer de À Deriva, cor e iluminação se somam à outros elementos para construir um 

clima idílico, onírico, praticamente irreal, onde nada de ruim pode acontecer. A 

iluminação é, visivelmente, bem trabalhada, massiva, cobrindo todos os lugares e 

detalhes, mas de forma bastante natural. Isso deixa as cores bem vivas, mas sem 

exagero, sem parecer vibrantes demais, pelo contrário. Este cuidado com a iluminação 

no cinema  atual é destacado por Martin (2003), uma vez que diretores buscam dar a 

seus filmes um “ar” de realidade, fugindo dos exageros. Nas cenas diurnas, se percebe 
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uma iluminação discreta, suave, criando sombras e brilhos nas imagens, simulando a 

iluminação solar. Mesmo nas cenas de praia, onde a luminosidade costuma ser forte e 

refletida por mar e areia, percebe-se um cuidado em suavizar. Este tipo de luz é, 

segundo Roberts-Breslin (2009, p.93) “bonita, tranquilizante e agradável para o rosto 

humano”. Segundo a autora, este é um tipo de luz onde a transição entre partes claras e 

sombras acontece de uma forma gradual, com bordas pouco definidas, o que é 

exatamente o que se observa nas imagens de À Deriva. Além da suavidade da luz, 

percebe-se a  existência de outra característica muito forte da iluminação deste filme: a 

iluminação da água, das roupas, dos cabelos, dos objetos é lateral, simulando a 

iluminação de um sol que já está descendo no céu. Mesmo na cena em que o pai entra 

no mar com Filipa no colo e o sol aparece na imagem, ele aparece com um filtro, se 

mostrando mais como um brilho no céu. O sol não está tão baixo mas sua luminosidade 

é de pôr-do-sol. Na cena sub-aquática, em que as meninas são filmadas de baixo para 

cima, uma bela luz é vista brilhando na superfície, também simulando o sol. As cenas 

internas e noturnas também tem uma iluminação bem trabalhada, discreta e suave. 

Muitas vezes a luz parece vir de lustres e abajures, dando um clima de aconchego às 

cenas. Como bem enfatizado por Martin (2003), a iluminação é essencial na construção 

da expressividade da imagem e na criação da atmosfera da cena. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Iluminação e cor encontradas em À Deriva 
(luz quente suave nas três cenas selecionadas, coloração “amarelada) 

 

 Já em relação à coloração das imagens, que está intimamente ligada à iluminação, se 

percebe que todo um cuidado para deixar as cores também suaves e discretas, foi 

tomado. Mesmo as cenas de praia, revelam uma areia não muito branca e um mar não 

muito azul ou verde. Assim, há um predomínio de tons pastéis no ambiente e objetos. 

Mesmo as roupas, quando são em cores mais quentes e vibrantes, como o vermelho, 

recebem um tratamento para não se destacar muito. As cenas diurnas têm um tom 

dourado, também variando entre os tons de creme, areia e amarelo, por vezes lembrando 

cenas de filmes mais antigos, o que é ressaltado pela iluminação suave. Em relação à 

cor, Roberts-Breslin (2009) chama a atenção para o efeito que pode ser adquirido a 
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partir da seleção de uma determinada cor. No caso das imagens de À Deriva, se percebe 

uma clara opção pelas cores quentes que, segundo a autora, se mostram muito mais 

convidativas que as cores frias. Na cena sub-aquática, a água do mar alterna áreas de 

coloração azul com áreas mais escuras. O mar é, inclusive, ponto alto neste trailer, já 

que várias cenas se passam dentro dele ou, na praia. Parece ser este o motivo para os 

caracteres de inserção textual apresentarem um padrão que lembra água, o que será 

comentado a seguir. Percebe-se o uso de filtros e de uma pós-produção bastante 

cuidadosa. O tratamento que as imagens deste trailer recebem, tanto em relação à 

iluminação, quanto à cor e textura é muito próximo do tratamento que é dispensado à 

publicidade (cuidados especiais durante a filmagem e com pós-produção).  

 

Elementos de som 

 

  Em relação aos elementos de som de À Deriva só o que não se observa é a 

presença de um narrador, ou o que Iuva (2007) chama de situação de voz over, aquela 

em que o autor da voz não está presente na cena. As outras duas situações de voz estão 

presentes durante as falas e diálogos entre os atores: voz in, a do personagem 

enquadrado e voz off, a do personagem que não aparece na cena. A trilha varia ao longo 

do trailer em função do tom das cenas, os diálogos estão presentes, mas não são 

abundantes, uma vez que, em 2’11” de trailer, apenas oito situações de diálogo são 

apresentadas, os ruídos, por sua vez, são encontrados do início ao fim. Neste trailer, 

todos os quatro tipos de som trazidos por Roberts-Breslin (2009), estão presentes: o 

síncrono (equivalente à ação), o assíncrono (aquele cuja imagem não possui a fonte do 

som), diegético (que é ouvido pelas personagens da história) e não-diegético (o que não 

é ouvido pelas personagens, aqui no trailer de À Deriva, representado pela trilha 

sonora). Em relação à narração, neste trailer onde a narrativa é clara, muito em função 

da sequêncialidade com que os fatos são apresentados, a presença de um narrador não é 

crucial para o entendimento da história.  

  A trilha é instrumental e varia ao longo do trailer. Começa antes das imagens do 

trailer propriamente dito, sobre o logo da Focus Feature. Neste primeiro momento a 

trilha se caracteriza por um tom alegre, em concordância com as cenas que estão sendo 

mostradas: praia, alegria, festas, família feliz, passeios. Na hora dos diálogos ela 

diminui de intensidade, sendo suave e contínua. A partir dos 50” a trilha instrumental 

cessa sendo substituída por um som constante e metálico, de prato de bateria, que se 



82 
 

comporta como se fosse um ruído, algo que quebra o clima de felicidade, demonstrando 

que algo vai acontecer e criando suspense e tensão. Este momento é acompanhado pela 

presença de uma tela de transição contendo um texto, que se soma com a trilha na 

criação deste clima. Visivelmente, som e elemento de inserção gráfica estão enfatizando 

um ao outro. Este ponto dura apenas 3”, sendo seguido por um terceiro momento da 

trilha. Este, por sua vez, mantém o clima de tensão que corresponde a uma revelação 

para Filipa. Nesse ponto, a trilha, que é constituída por poucas notas, soando como um 

teclado, mostra que alguma coisa está errada. Ela não relaxa, não acalma e nem é alegre, 

mas cria expectativa e incômodo. Depois disso verifica-se um curto momento sem trilha 

alguma, sendo constituído por diálogos e sons de uma briga entre o casal. Para fechar o 

trailer, surge ainda um quarto momento da trilha. Esta, inicia no mesmo “clima” da 

anterior, mas com mais notas, como um piano. A sensação inicial não é de alegria, mas 

vai evoluindo para uma sensação de paz e tranquilidade. Para Roberts-Breslin (2009), o 

som tem inúmeras funções dramáticas e estéticas, dentre elas está justamente a de 

ilustrar ou criar uma atmosfera que corresponda à situação dramática da história que é 

contada. É o que se observa no trailer de À Deriva. Isto, está em concordância com as 

considerações de Berchmans (2008), para quem a música cria clima, podendo conduzir 

a uma narrativa, mesmo quando o diálogo não está presente. E, segundo o autor, tão 

importante quanto a música, são os momentos em que ela está ausente. Outro aspecto 

que pode ser considerado em relação à trilha selecionada para o trailer de À Deriva, é a 

de que ela participa discretamente, criando uma tonalidade geral e emprestando ao filme 

a sua linguagem poética. Isto é o que Martin (2003) considera uma música ambiente.  

  Já os diálogos são reduzidos no trailer de À Deriva. O primeiro ocorre apenas 

aos 38”, numa cena em que o pai surge e pergunta para os filhos qual deles quer lavar os 

pratos em troca de um sorvete. As três crianças começam a gritar afirmativamente e 

suas vozes avançam sobre as duas cenas seguintes, mesclando-se à trilha. A segunda 

fala corresponde à voz da mãe comentando que Filipa parece braba e acontece sobre 

uma cena da menina sozinha no quarto. Percebe-se que o destinatário da frase é o pai de 

Filipa, entretanto, ele não aparece na cena. Ele, por sua vez, é o responsável pela 

terceira fala do trailer: quando tenta falar com Filipa, a chamando pelo nome, e sendo 

recusado por ela. A quarta cena contendo diálogo mostra uma briga entre os pais. A 

discussão avança por três cenas, durando 10”. Os outros diálogos acontecem durante a 

apresentação das personagens. No caso do ator Vincent Cassel, sua voz aparece sobre a 

tela de transição que contém os caracteres correspondentes ao seu nome, e avança para a 
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cena seguinte, que o mostra conversando com a filha. O mesmo acontece na tela de 

apresentação da atriz Deborah Bloch. Já a parte da atriz Camilla Belle é diferente, pois 

sua voz só é ouvida na cena em que ela aparece falando com Filipa. Esta corresponde à 

última fala do trailer. Em relação aos diálogos, percebe-se que, mesmo os que não estão 

associados à imagem correspondente, ou seja, não estão justapostos com a cena original, 

tem a função de aumentar o poder daquela imagem, o poder de enfatizar aquela cena. É 

o que Aumont (2003) chama de efeito de pleonasmo do som e o que Roberts-Breslin 

(2009) chama de compatibilidade entre som e imagem. Isto, obviamente, não é visto 

apenas em relação aos diálogos, mas ao som em geral. E, no caso da trilha selecionada 

para este trailer, este é um aspecto bastante forte.  

  Os ruídos, por sua vez, são frequentes, estando presente em todo o trailer, 

iniciando antes mesmo do início das cenas, sobre a tela de indicação ao Festival de 

Cannes. Este primeiro ruído é proveniente do motor da motoneta que a menina aparece 

dirigindo na cena seguinte. Da mesma forma que este som de motor, outros ruídos 

antecedem sua imagem. É o caso do som da respiração na hora em que o casal de 

amantes está se beijando, o som do chuveiro e o assobio do pai durante a primeira fala. 

Em uma das cenas, o som não parece corresponder à imagem: na cena em que o casal 

está brigando o ruído que se ouve é de algo, como pratos, quebrando, entretanto, o casal 

está do lado de fora da casa e a imagem só mostra malas. Em outros três momentos, não 

se vê a fonte dos ruídos: quando a menina dirige a motoneta e a imagem mostra seu 

rosto em close e o som revela o barulho do motor, quando a amante pergunta para a 

menina se ela é filha do Mathias e um som de talheres é ouvido e quando a menina está 

em sua motoneta olhando para uma casa e sons de aves são percebidos. Estes ruídos 

não-coincidentes com a imagem, são classificados por Martin (2003)  como não-

realistas. Todos os ruídos restantes têm sua fonte visível durante a cena. É o caso das 

ondas, do motor da lancha, os gritos de alegria, os risos e som de beijos. 

 

Elementos gráficos 

 

 O trailer de À Deriva é pontuado pela inserção de caracteres ao longo de sua 

construção narrativa, com uma tela preta sendo usada como suporte para eles. A 

inserção gráfica é usada em textos que marcam pontos da história e na apresentação dos 

atores, em textos contendo o título do filme e apresentando a produtora O2 filmes. Pelas 

letras, de coloração verde-azulada, é  aplicado um efeito semelhante a uma sombra, o 
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que simula movimento na superfície dos caracteres fazendo com que estes se pareçam 

com água. Os próprios caracteres têm movimento, se aproximando da tela, o que faz 

com que aumentem de tamanho. Em relação ao efeito simulando água, percebe-se uma 

referência a um dos elementos centrais deste trailer, presente em praticamente toda a 

extensão do trailer. A referência à água também é feita na escolha da cor dos caracteres. 

 A primeira tela preta de transição apresenta o texto é “ela tinha uma família 

perfeita”. A segunda tela preta de transição surge por fade e os caracteres só aparecem 

um pouco depois, com o texto “até enxergar a realidade”. De forma não usual, a 

produtora do filme é apresentada no meio do trailer: após 1’06”, surge uma tela preta e 

depois, por fade, surgem os caracteres com o texto “O2 Filmes apresenta”. Um tempo 

depois, o diretor do filme é apresentado, também com o texto surgindo, por fade, logo 

após o surgimento da tela preta. O texto é “Do mesmo diretor de “O Cheiro do Ralo” 

Heitor Dhalia”. A apresentação dos atores inician pelo ator Vincent Cassel, seguido por 

Deborah Bloch, Camilla Belle, Cauã Reymond e Laura Neiva. No final do trailer, sobre 

uma cena em que Filipa e seu pai estão abraçados, começa a surgir, por fade, o nome do 

filme. A tela começa a ficar preta e o texto, escrito em caracteres da mesma coloração 

verde-azulado continua sobre ela, com a sombra passando por sobre as letras.  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Inserção textual em À Deriva) 
(Tela de transição, apresentação dos atores e nome do filme) 

 
 
Roupas, cenário e atores 

 

As roupas são discretas mas mostram classe e sofisticação e também parecem marcar 

“uma época”, prcebe-se que os personagens são pessoas de uma classe social elevada, o 

que é reforçado pelo cenário: tanto as casas, quanto a própria praia, que não é uma praia 

qualquer. Apenas uma casa é evidenciada. E o ambiente parece ser de veraneio, de 

férias. Só com imagens, consegue-se perceber todos os elementos formadores da 

história: as relações entre as pessoas, o nível social delas, o ambiente em que vivem e 

até mesmo o clima psicológico do momento. 
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MONTAGEM	  
 
 Como já afirmado anteriormente, o trailer de À Deriva, tem uma forte ênfase 

narrativa. O modo como as cenas estão arranjadas neste trailer, nos conta uma história 

de forma clara e linear. Isto tudo é conseguido a partir da montagem, a técnica de 

selecionar e unir segmentos do filme, de modo a construir a história. A linearidade, é 

um aspecto bastante importante neste trailer. Apesar de óbvia, trazemos a definição de 

linearidade fílmica de Roberts-Breslin (2009, p.7). Para a autora, “um filme tem a 

intenção de ser assistido do início, passando pelo meio e indo até o fim. A estrutura do 

filme é uma linha reta, com uma tomada em seguida à outra - uma experiência linear”. 

Segundo a autora, um filme que proporciona uma experiência de visualização linear tem 

uma história bem cronológica, com forte relação de causa e efeito entre uma tomada e a 

seguinte. Uma história linear traz as informações necessárias para entender o que está 

acontecendo (exposição), além disso dispõe os eventos de maneira lógica, levando a um 

auge ou clímax de eventos. Os eventos tem credibilidade, graças ao que foi apresentado 

antes. Roberts-Breslin revela que os elementos de clímax são prenunciados ou previstos, 

enquanto os elementos de suspense mantém o espectador em expectativa. Estes 

elementos apresentados pela autora, são as convenções da narrativa linear, e funcionam 

em toda e qualquer experiência audiovisual, desde um filme de ação ou um 

documentário até uma história amadora, feita em casa. Ou, neste caso, um trailer. 

Percebe-se que o trailer de À Deriva tem a intenção de informar ao espectador o 

máximo de pontos necessários para que ele construa uma história, sem, obviamente, 

estragar o seu final. Deste modo, o espectador se sente motivado e à vontade para 

assistir ao filme, uma vez que foi brindado com todas as informações necessárias para, 

com segurança fazer sua escolha. Assim, por estes e outros motivos,  pode-se afirmar 

que a montagem de À Deriva pode ser classificada como narrativa. 

 Como explicado por Joly (apud Iuva, 2007), a montagem cinematográfica se 

divide em quatro momentos, os mesmos utilizados na montagem publicitária: a seleção 

das cenas, a junção destes segmentos de cenas, a determinação da duração de cada um 

dos segmentos e, por último, a escolha da forma como a transição entre as cenas será 

feita. Em À Deriva, a escolha das cenas se deu  com o objetivo de criar uma história 

compreensível e linear. Assim diferentes elementos distribuídos ao longo do filme 

foram selecionados, apesar da perceptível ênfase em selecionar cenas que revelem a 

força e a importância de dois personagens: Filipa e seu pai, Mathias. A junção das cenas 
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selecionadas, por sua vez, parte do princípio que a história tem que ser linear e clara, 

sem deixar dúvidas sobre o papel das personagens e a relação entre elas. Desse modo, o 

clima psicológico fica bastante evidenciado, pois o modo como as cenas estão 

arranjadas e encadeadas prepara o espectador para cada um dos momentos do trailer. 

Em relação aos tempos de cada plano, percebe-se que, neste trailer há um predomínio de 

planos curtos, com tempos variando de menos de 1” até 3”. Somente após a 

apresentação dos atores, nas sequências de cenas finais do trailer, que mostram Filipa e 

Mathias, são encontrados planos com 4”.  

 

PLANO	  PUBLICITÁRIO	  
 

 Em relação aos elementos publicitários, aqueles que convidam o espectador a 

assistir ao trailer e o incitam a assistir ao filme, percebe-se a presença de fortes 

elementos emocionais e momentos de conflito. Além deles, vários elementos de auto-

referênciação são apresentados. Assim, pode-se dizer que o trailer de À Deriva, 

enfatiza os aspectos de sedução e de persuasão em sua construção. Como já explicitado 

anteriormente, percebe-se o sentimento das personagens: alegria, dúvidas, raiva, 

tristeza. O trailer também tem sua narrativa evoluindo até um momento de clímax que 

revela um conflito. Entretanto, o desenrolar das cenas subsequentes não revelam o que 

vai acontecer, criando um estado de tensão e de curiosidade. O clima de emoção e 

tensão do trailer é amplificado por elementos expressivos, como a trilha, e pelo 

conteúdo narrativo das cenas escolhidas para ele. Em relação aos elementos de auto-

referênciação, característicos do discurso publicitário dos trailers, são encontrados, o 

logo da Universal Pictures, que é a distribuidora do filme, uma tela da Focus Features 

International, pertencente ao Estúdio Universal, sendo responsável pela produção e 

distribuição de seus próprios filmes, a marca da O2 filmes e da Petrobras. São estas 

quatro empresas que apresentam o trailer que vai se seguir. A última tela antes do 

trailer iniciar, revela que o filme foi selecionado para a mostra “Um Certo Olhar” do 

Festival de Cannes.  
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Figura 6 - Elementos Publicitários 
(Universal Filmes, Focus Features, O2 Filmes e seleção para a mostra de Cannes) 

 
 

 Aos 16”, o trailer inicia. Um aspecto interessante, que revela a importância que 

é dada aos elementos de auto-referênciação neste trailer, é a presença de uma tela de 

transição contendo inserção de caracteres formando o texto “O2 Filmes apresenta”. Não 

é comum que a produtora do filme receba destaque no meio do trailer. Neste caso, sabe-

se da importância e reconhecimento que a O2 Filmes, do cineasta Fernando Meirelles 

tem em todo o mundo. O diretor do filme também é apresentado juntamente com uma 

referência a sua produção anterior, no caso, o filme “O Cheiro do Ralo”. Por último, os 

atores são apresentados, de forma bastante enfática, com nome em destaque e cena de 

ação com diálogo. O ator Cauã Reymond, que não aparece em nenhum momento do 

trailer é apresentado como parte do elenco, numa clara estratégia de atrair o espectador 

através do reconhecimento de um casting de atores conhecidos nacionalmente.  

 Em relação aos quatro momentos do trailer enfatizados por Quintana (2003), 

percebe-se que todos estão presentes de forma clara. O trailer mostra que o filme existe 

e apresenta a equipe e os atores envolvidos. No caso dos atores, uma imagem deles está 

associada com a tela preta contendo seus nome. No caso do ator Vincent Cassel a tela 

contendo seu nome está cercada por cenas do ator. Na cena que seguinte à tela preta, ele 

fala com Filipa. No caso das atrizes, Deborah Bloch e Camilla Belle, a tela com os 

nomes antecede a imagem das atrizes, que também estão falando com Felipa. Mais uma 

vez se percebe que o foco do trailer está na menina. O ator Cauã Reymond, que faz 

participação especial no filme, é apresentado da mesma forma, entretanto ele não tem 

fala. A atriz Laura Neiva, que interpreta Filipa, é apresentada da mesma forma que o 

ator Vincent Cassel, com imagens antes e depois da tela com seu nome. O trailer 

também revela com transparência o tom do filme, do que ele trata e que tipo de filme é, 
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o que é essencial para o espectador se identificar com ele, aumentando seu interesse em 

assistir ao filme, ou não. Por último, é um trailer que instiga o espectador, ao apresentar 

um conflito que não se resolve, criando expectativas para que o espectador queira 

descobrir o final do filme. Também atrai o espectador ao apresentar atores consagrados 

no Brasil e no exterior e ao apostar em uma atriz iniciante, descoberta de forma pouco 

usual, via orkut, e que se mostra bastante talentosa. Além disso, o diretor é apresentado, 

através da associação com seu trabalho anterior.   

 Em termos classificatórios, o trailer de À Deriva é, claramente encaixado no 

tipo narrativo linear, apresentando por Montero (apud Iuva, 2007). Construído de forma 

clássica, este trailer apresenta-se constituído por uma parte introdutória que nos revela o 

contexto da história, evoluindo para um conflito que não é resolvido e, por fim, 

apresenta uma sequência de cenas organizadas como um espetáculo visual e emocional, 

que constroem o fechamento da promessa do filme. Segundo o autor, este é o tipo mais 

frequente de trailer, com uma essência persuasiva clara, usando argumentos para 

convencer o espectador. Dentre os argumentos possíveis, o papel dos personagens e da 

narrativa são importantes.  

 Este é um trailer que contém os três elementos constitutivos tradicionais, 

segundo Iuva (2007). O início do trailer se caracteriza pela presença de logotipos e 

marcas de empresas envolvidas, bem como uma tela do Festival de Cannes, 

compreendendo os primeiros 15” do trailer. Já o segundo momento do trailer se 

caracteriza pelos elementos de sustentação, como a construção narrativa, as tramas, os 

diálogos e os conflitos, a apresentação dos personagens, com suas relações e seus 

papéis. O terceiro momento, faz referência aos atores envolvidos, traz o nome do filme 

e uma tela final, que faz referência ao site, equipe envolvida, entre outros elementos. O 

grande diferencial deste trailer, é que a produtora do filme, a O2 Filmes, é re-

apresentada no meio do trailer. Ela está presente no momento inicial do trailer, 

juntamente com os outros logos e marcas, porém, aparece, pela segunda vez, no meio do 

momento de sustentação do trailer. O nome do diretor, Heitor Dhalia, também aparece 

um pouco antes do momento de fechamento do trailer. 
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7.2	  Trailer:	  No	  meu	  lugar	  (2009)	  

 
 O filme No Meu Lugar (http://www.nomeulugar.com.br), de 2009,tem direção de 

Eduardo Valente, duração de 113’ e conta em seu elenco com os atores Dedina 

Bernadelli, Raphael Sil, Márcio Vito, Nívea Magno e Luciana Bezerra, entre outros. O 

trailer dura 2’15” e, a partir de observação pessoal, foi dividido em três momentos com 

durações diferentes. No primeiro momento, formado por cenas de planos bastante 

próximos e de iluminação escassa, surgem pessoas dentro de diferentes casas. Já no 

segundo momento, ainda contendo cenas de interiores, porém que permitem maior 

ambientação, o plano recorrente é o conjunto. Já no terceiro momento, caracterizado por 

cenas de exteriores, os planos são gerais. Nos três momentos percebe-se variação da 

trilha e do texto. Para ilustrar estes três momentos, foi construído um quadro (Tabela 1) 

que está disposto junto aos elementos expressivos de análise.  

 
 

PLANO	  DE	  CONTEÚDO	  
 
 Em relação ao plano de conteúdo, neste trailer, percebe-se que a ênfase na 

narrativa é fraca. Não é contada uma história, pelo contrário, o trailer não permite que 

se saiba sobre o que é o filme, umas vez que as cenas são bastante escuras e com pouca 

sequêncialidade, além de contar com grande número de planos próximos, que dificultam 

a ambientação. Em relação à sequência das cenas, percebe-se que, em muitos casos, 

uma cena com um personagem x é seguida pela cena de um personagem y. Nestes casos, 

percebe-se que as sequências têm uma falsa continuidade, ou seja, uma cena se encaixa 

perfeitamente na outra, mesmo não sendo com os mesmos personagens e nem no 

mesmo ambiente. Em relação aos personagens, percebe-se que pouca ênfase é dada à 

eles também. Aparecem vários personagens, nenhum tem nome, as cenas não mostram 

uma sequência de ação do mesmo personagem, não se sabe quem é cada um deles e 

nem qual o seu papel na história. Neste trailer não se percebe a presença de 

protagonista. Parece haver três situações envolvendo personagens que, o trailer não 

revela, se estão interligadas. A primeira situação inclui o casal da casa grande, de classe 

mais alta e uma menina que aparece vendo televisão. A situação dois inclui o homem 

que sai do banheiro enrolado em uma toalha, a mulher que aparece com ele na cozinha, 

o menino do cabelo pintado e sua namorada. Já a situação três inclui o casal que aparece 
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no sofá (e que aparentemente vai casar), o tio que aparece sentado na cozinha e um 

menino que aparece na cena do videogame.  

 
 

PLANO	  EXPRESSIVO	  
 
 Em relação ao plano expressivo, alguns aspectos saltam mais facilmente aos olhos 

e auxiliam na divisão do trailer em três partes. São eles: a iluminação e a cor, os planos, 

aspectos de inserção gráfica (representados por texto) e os aspectos sonoros 

(principalmente em relação à trilha).  

 
 

Primeira parte Segunda parte Terceira parte 
trilha instrumental trilha Marcelo Camelo trilha em estilo funk 

interno (maioria no escuro),  
dificulta ambientação 

interno,  
mas permite maior ambientação 

externo 
 

1 pessoa por cena /  
apenas em 2 cenas são 2 pessoas 

 
plano conjunto (sempre 2 pessoas /  

1 pessoa apenas numa cena) 
 

PG, 2 ou + pessoas 
 

txt Era uma vez... uma casa 
 

txt Era uma vez... 3 famílias 
 

 

 
txt Era uma vez... uma cidade 

a primeira cena começa  
bastante escura 

apresenta uma “tela preta” 
em seu início 

apresenta uma “tela preta”  
em seu início 

07 cenas 

 
12 cenas 

 
12 cenas 

22’’ 32’’ 29’’ 
Tabela1 - Três momentos formadores do trailer de No Meu Lugar (Tabela elaborada pelas autoras) 
 
 
Planos, ângulos de filmagem, enquadramentos e movimentos de câmera 

 
 Nesta análise do trailer de No Meu Lugar, assume-se que os planos são um dos 

fatores que dividem o trailer em três momentos, apesar de não ser o principal elemento 

desta divisão. A primeira parte do trailer é representada por cenas de interiores, 

aparentemente casas, principalmente formados por planos próximos ou médios fechados 

o que, aliado a uma iluminação fraca, dificulta a ambientação, o reconhecimento e até a 

compreensão do que está acontecendo. Em resumo, dos oito planos englobados neste 

primeiro momento do trailer, apenas um é geral e um é conjunto fechado, permitindo 

uma relativa ambientação do interior de uma casa. Os outros seis se dividem em 

primeiro plano, plano médio fechado e plano americano, também fechado. Além de 

serem próximos e/ou fechados, os planos são curtos, tendo o maior deles 5 segundos de 

duração.  
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Figura 7 - Planos encontrados no primeiro momento de No Meu Lugar 

(Plano médio, plano geral, plano conjunto fechado) 
 

 Segundo Martin (2003), os planos mais próximos são geralmente usados em cenas 

em que existem poucas coisas para se perceber ou em cenas que necessitam de uma 

carga dramática maior. No caso de No Meu Lugar, os planos próximos são os 

primeiros do trailer, logo, não nos situam na história, pelo contrário, deixam o 

espectador sem entender direito o que está acontecendo nas cenas. Isto, associado à uma 

iluminação reduzida, confunde ainda mais o espectador. O lógico seria ambientar o 

espectador no começo do trailer, mas aqui parece que a lógica é desafiada. Por outro 

lado, as cenas passam uma sensação dramática, uma emoção que cabe perfeitamente no 

segundo papel dos planos próximos trazido por Martin. Em relação ao tempo de 

duração de cada plano, o autor revela que, quanto mais elementos estão presentes na 

cena, mais tempo é necessário para o espectador absorver toda a informação, 

consequentemente, planos próximos tendem a ser mais curtos. Aqui, neste primeiro 

momento do trailer de No Meu Lugar, os planos mais longos são justamente os mais 

próximos e também mais escuros. Talvez aqui, a pouca iluminação e a carga dramática 

expliquem a duração dos planos. O único plano geral presente neste primeiro momento, 

apresenta uma mulher, de costas, olhando para fora de uma janela, em um lugar que 

parece ser a sala de jantar de uma casa. É um plano geral fechado, que revela dados do 

ambiente, mas que não permite uma avaliação completa. Segundo Martin (2003) os 

planos de rosto geralmente revelam uma forte tensão do personagem, seja dor, seja 

angústia, seja tristeza. Esta sensação pode ser aumentada por um enquadramento 

anormal, que capture só parte do rosto, por exemplo, mas aqui, com o trailer de No 

Meu Lugar, assume-se que a iluminação tenha o poder de aumentar o aspecto 

dramático da cena. As treze cenas que caracterizam o segundo momento do trailer são 

formadas, em sua maioria, por planos conjuntos de duas pessoas, apenas três 

apresentam uma única pessoa no. A ambientação é maior que nas cenas do primeiro 

momento, mas ainda não é completa.  
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Figura 8 - Planos encontrados no segundo momento de No Meu lugar 

(Planos conjunto) 
 

 Já no terceiro momento a maior parte dos planos se enquadra em gerais e 

conjuntos. Há um plano subjetivo, que mostra a visão de um personagem que joga um 

videogame, em uma das poucas cenas em que há sequência entre dois planos. Há 

também um plano subjetivo, filmado por trás do personagem, mostrando sua visão no 

momento em que dá um tiro.  

 

 
 

Figura 9 - Planos encontrados no terceiro momento de No Meu lugar 
(Plano americano, plano geral, plano conjunto) 

 
 
 Em relação aos ângulos de filmagem, percebe-se que praticamente todas as cenas 

selecionadas para o trailer foram feitas em plano frontal. Este é o ângulo principal do 

trailer, estando presente nos três momentos. Um plongée é observado aos 2’5” do 

trailer, na cena em que uma mulher está de costas para a câmera, passando a mão em 

uma parede, em um lugar onde se percebe a marca de um furo de bala. Uma visão 

recorrente, e que é corroborada por Martin (2003), é a de que o plongée, ou seja, a 

filmagem de cima para baixo, tende a apequenar o indivíduo, o deixando em situação de 

inferioridade ou, de vulnerabilidade, o que parece ser o caso da mulher do trailer de No 

Meu Lugar. No trailer de No Meu Lugar, percebe-se que em várias cenas os 

personagens são enquadrados de forma a ocupar toda a tela, em poucas cenas o(s) 

personagen(s) não estão centralizados ou bem distribuídos, apresentando uma 

lateralização. Na cena da mulher vendo televisão, encontrada 1’03” há uma pessoa que 

foi “cortada” da cena, ou seja, está fora do enquadramento, só sendo revelada parte de 

sua cabeça. O mesmo acontece na cena da cozinha, quando o tio questiona o sobrinho 
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sobre casamento e na cena do tiro, em que a câmera filma os atores por trás, pegando 

apenas parte de suas cabeças. Por fim, na cena do futebol, os jogadores são enquadrados 

da cintura para baixo. Movimentos de câmera são percebidos em algumas cenas do 

trailer de No Meu Lugar, por exemplo na cena em que o homem caminha, cena do 

futebol e da bicicleta. Em algumas cenas percebe-se um movimento irregular, como se a 

câmera estivesse na mão.  

 
 

 
 

Figura10 - Ângulos e enquadramentos encontrados em No Meu lugar 
(Plongée, centralização, diagonal) 

 
 
Iluminação e cor 

 

 De um modo geral, o trailer de No Meu Lugar é escuro e tanto cenas internas 

quanto externas tem iluminação artificial tênue. O início do trailer, que é o que primeiro 

nos impressiona, e é o que pode nos prender ou repelir, é bastante escuro. Isto, pode 

causar estranheza, ao espectador ou, pelo contrário chamar a sua atenção. Percebe-se 

aqui um risco que é assumido pela equipe responsável pelo trailer. Este início é 

formado por quatro planos distribuídos por três cenas. Estas cenas escuras, formadas 

por primeiros planos e planos médios fechados dificultam a ambientação, causando uma 

sensação de solidão, de tristeza, mas também de uma certa calma. Em nenhuma das 

cenas se percebe o uso de uma luz dura, pelo contrário, ela é bastante suave. Em 

cinema, mesmo nas cenas rodadas em exteriores durante o dia é comum o uso de 

refletores e projetores, o que é feito de forma a parecer bastante natural. Em No Meu 

Lugar, percebe-se que a intenção é exatamente esta: deixar as cenas o mais naturais 

possível, e pouca intrusão externa é usada. Isto é ainda mais claro nas cenas noturnas 

e/ou externas, que são bem mais escuras do que as da maioria dos filmes e trailers. E é 

justamente nas cenas noturnas externas que, segundo Martin (2003), o problema é 

maior, pois cenas onde não deveria haver nenhuma iluminação aparecem muito 

iluminadas, logo, nada realistas. Tendo por base esta afirmação, o trailer de No Meu 

Lugar pode ser considerado realista em relação à iluminação. Além disso, é graças à 
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iluminação que as formas, as cores, os contornos e os planos dos objetos são definidos. 

Também é a luz, e os contrastes entre luz e sombra, que dão a impressão de realidade. 

Para o autor, o escuro pode ser responsável por um clima de mistério, mas também de 

angústia. Tanto a iluminação quanto a cor das cenas, têm o poder de esconder as 

imagens dos espectadores, e, consequentemente, a história. E, da mesma forma que com 

a iluminação, a cor do trailer de No Meu Lugar é muito próxima do real, não 

parecendo ter grandes manipulações. Um aspecto que também parece próximo do real é 

a “textura” do filme, caracterizada pelo tratamento que a imagem recebe, e que, além da 

cor e da própria luminosidade, pode ser alterada por uso de filtros ou tratamentos de 

pós-edição. A cor, segundo Martin (2003, p.71) é geralmente um fator de realismo e de 

naturalidade, originando uma “fotocópia do real exterior”. Neste trailer a cor tem um 

caráter realista mas também é usada como um elemento psicológico, levando a 

sentimentos e sensações como angústia e solidão.   

 

 
Figura 11 - Iluminação e cor encontradas em No Meu lugar 

 
 
Elementos de som 
 
 
 Em relação aos elementos de som, são encontrados trilhas, diálogos e ruídos. Não 

existe narração e, de modo geral, os diálogos podem ser considerados escassos, sendo 

um pouco mais frequentes no segundo momento do trailer. Três diferentes trilhas 

pontuam o trailer, sendo utilizadas em quatro momentos distintos. Estas, são 

consideradas outro elemento de divisão do trailer em três. A primeira trilha é 

instrumental, inicia juntamente com o logo da Downtown Filmes e se estende até o final 

do primeiro momento do trailer. Este, se caracteriza pela ausência de diálogo e por um 

clima altamente emocional, que pode ser considerado de solidão e angústia. A trilha tem 

exatamente estas mesmas características, e salienta o clima intimista desta primeira 

parte. É o que Roberts-Breslin (2009) considera o papel de ilustração ou criação de 

atmosfera da trilha, correspondendo a uma situação dramática apresentada pelas cenas. 

A segunda trilha inicia junto com uma tela de transição contendo inserção textual e 
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termina também sobre uma tela de transição que contém uma frase que corresponde, 

exatamente, ao segundo momento do trailer. A trilha é cantada pelo músico Marcelo 

Camelo, e se caracteriza por ser relaxante e calma, mas também, da mesma forma que a 

primeira trilha, intimista e triste, com volume que oscila ao longo do segundo momento 

do trailer. E é neste segundo momento que se concentra o maior número de 

personagens e o maior número de diálogos. Em relação aos diálogos e frases ditas, 

percebe-se que  em apenas três cenas as frases são ditas pelos personagens que 

aparecem na cena. Em todos os  outros momentos em que uma frase é dita, ela não 

parece corresponder à cena. Já o terceiro momento do trailer, que é o que se refere à 

“cidade” e que, portanto, apresenta mais cenas de exteriores, apresenta uma trilha 

bastante animada, em estilo funk que caracteriza o Rio de Janeiro, que é, inclusive, 

citado na letra da música, apesar de a cidade não ser explicitada no trailer. A trilha se 

estende até 1’54”, quando se funde à segunda trilha, de Marcelo Camelo, que é a que 

fecha o trailer. Já em relação aos diálogos e frases ditas neste terceiro momento, 

percebe-se que são bem inferiores em número do que no segundo momento. Aqui, 

quatro frases são ditas, duas correspondendo exatamente à cena, e sendo ditas pelo 

personagem que aparece nela. A terceira frase desta parte do trailer se dá na cena em 

que o casal está na praia e corresponde exatamente à troca da trilha. Este é o momento 

em que a trilha estilo funk dá lugar a trilha cantada por Marcelo Camelo. De modo 

geral, os diálogos não auxiliam a compreensão do trailer, pois são bastante vagos e, do 

mesmo jeito que com as imagens, as frases não apresentam sequência. A exceção está, 

exatamente, nos momentos em que a frase é dita pelo personagem que aparece na cena, 

ou seja, quando o diálogo está justaposto à cena correspondente. Em relação aos 

ruídos, percebe-se que iniciam juntamente com a primeira trilha, ainda sobre o logo da 

Downtown, e parecem ser som de vozes, de conversas, mas ininteligíveis. É o que 

Martin (2003) e Roberts-Breslin (2009) chamam de fundo sonoro humano ou, palavras-

ruído. Este ruído cessa antes que comece a primeira cena do trailer. No primeiro 

momento do trailer, os ruídos não ultrapassam o som da trilha em volume, e são 

percebidos de forma discreta, como na hora em que o casal está no sofá e se ouve um 

som que não se identifica, mas que pode corresponder ao roçar da roupa. O segundo 

momento, da mesma forma que em relação aos diálogos, apresenta mais ruídos e mais 

altos que os anteriores. Todos correspondem exatamente à cena que está sendo 

mostrada, como por exemplo: som de televisão, de tapa no ombro, de roupas roçando, 

beijo e respiração. São os chamados sons síncronos, aqueles que equivalem exatamente 
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à ação que está sendo mostrada na cena (ROBERTS-BRESLIN, 2009). Em outras duas 

cenas, da cozinha e da praia, ruídos naturais (grilos) são ouvidos. Já a cena da bicicleta, 

que é externa, não apresenta nenhum ruído evidente. No terceiro momento, se observa 

exatamente o mesmo. Na cena do jogo de futebol e do videogame, os sons 

correspondem às cenas, sendo constituídos, respectivamente, por gritos e vibrações e 

por sons de tiros. Já na cena ao ar livre, em que homens estão atirando em garrafas, o 

som dos tiros e das garrafas quebrando são ouvidos, porém, ruídos da natureza não, o 

que é explicado pela trilha que se sobressai a eles.  

 
Elementos gráficos 

 
 O trailer é pontuado por elementos gráficos textuais, representados por três frases 

curtas que não explicam, não descrevem e nem chegam a ambientar, mas que parecem 

dividir a história. Estas frases são, inclusive, o elemento mais visível de divisão do 

trailer em três momentos. Todos os outros  elementos que também parecem dividir o 

trailer em três são percebidos após a percepção da presença do texto. Todos os textos 

surgem e desaparecem através de um fade. A primeira inserção textual é representada 

pela frase “Era uma vez uma casa”, que é apresentada em dois momentos. Aos 34” 

surge o texto “Era uma vez....”, que realmente vem acompanhado de uma série de 

pontos, indicando continuidade. A frase aparece logo na primeira cena do trailer, alguns 

segundos após o início desta. A cena é escura e inicia fora de foco, revelando um 

homem que se afasta da câmera, aproximando-se de uma janela que mostra as luzes da 

cidade a noite. A cena é composta por um único plano. Aos 36” surge a segunda parte 

da frase: “...uma casa”, precedida por três pontos que confirmam a idéia de 

continuidade da frase anterior. A cena revela o mesmo homem se deslocando da 

esquerda para a direita até encontrar uma mulher que está parada. A cena começa em 

primeiro plano e termina em um plano médio. Aos 40”, ainda nesta segunda cena, a 

frase desaparece.  
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Figura 12 - Inserção textual em No meu lugar  

(Era uma vez uma casa) 
 

 A segunda inserção textual é a frase “Era uma vez três famílias” que, da mesma 

forma que a anterior, se apresenta dividida em duas partes.  

 

 
Figura 13 - Inserção textual em No Meu lugar 

(Era uma vez três famílias) 

 

 Da mesma forma que no segundo momento, a primeira parte da terceira inserção 

textual (Era uma vez...) inicia por fade ainda sobre a última cena. Entretanto, diferente 

do momento anterior, um segundo depois já inicia uma transição (tela preta) onde 

começa a aparecer (por fade) a segunda parte da frase (... uma cidade). Os dois 

segmentos da frase ocupam juntos a primeira cena do terceiro momento, até 

desaparecem por fade. A cena é de um jogo de futebol que só revela as pernas dos 

jogadores.  

 

 

 
Figura 14 - Inserção textual em No Meu lugar 

(Era uma vez uma cidade) 
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Roupas, cenários e atores 

 
 As roupas utilizadas pelas personagens são simples, usadas no dia-a-dia, e, mesmo 

as usadas pelas pessoas que parecem ser de uma classe mais alta são discretas e sem 

elementos distintivos. Em apenas uma cena dois personagens estão vestidos como se 

estivessem em uma festa e em duas cenas aparecem com roupas específicas: uniforme 

esportivo nas duas cenas do futebol e roupas de banho na cena da praia. Em relação ao 

cenário, percebe-se que o trailer não revela muito, um pouco em função da iluminação 

tênue, e em parte devido ao uso de planos fechados em alguns momentos. Existem 

várias cenas ao ar livre, como na praia, jogo de futebol, ruas da cidade, entre outras. 

Não é sempre que se consegue relacionar o ambiente aos personagens. Apenas uma 

casa, representada por sua sala, é facilmente reconhecida, e dois personagens (um 

homem e uma mulher) são associados à ela. Na primeira terça parte do trailer esta sala 

aparece em cinco dos sete planos do trailer. Em relação ao desempenho dos atores, este 

é um trailer que não revela muito, já que existem poucas sequências de cenas do mesmo 

ator, e estas são curtas e com poucos diálogos. Além disso, os papéis desempenhados 

por cada um no trailer são de difícil compreensão, assim como as relações entre os 

personagens.    

 

MONTAGEM	  
 
 É a montagem, prática de selecionar e unir cenas do filme, a responsável pela 

criação de uma narrativa e, logo, pela criação de uma história encadeada e pela 

produção de um sentido para o filme ou, trailer. Mesmo no caso do trailer de No Meu 

Lugar, onde a ênfase não é narrativa, percebe-se que, através da montagem, tomamos 

conhecimento de elementos do filme. Assim, a montagem adquire uma função 

expressiva. A preocupação, é em criar momentos emocionais e de carga psicológica, em 

que elementos estéticos falam mais alto que a história pura e simples.  

 Neste trailer, as imagens selecionadas apresentam pouca, ou nenhuma ligação 

uma com as outra e, em muitos momentos se percebe a presença de uma falsa 

continuidade, ou seja, cenas que não tem nenhuma relação umas com as outras, ou 

porque não se passam no mesmo lugar, ou porque não apresentam os mesmos 

personagens, tem uma aparente conexão e sequêncialidade. Isto é visto, aos 47, quando 

um homem vem pelo corredor e olha para a esquerda. No exato lugar para onde ele 
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olhou aparece uma mulher parada, entretanto, eles não estão na mesma casa. Também é 

visto em uma sequência de cenas que começa aos 59” com uma mulher e uma menina 

que dançam em um quarto, a cena é de uma filmagem caseira e é seguida pela cena de 

uma mulher que assiste televisão, a próxima cena é de outra filmagem caseira, de um 

casal, e a seguinte é de um homem e uma menina também assistindo televisão. Em 

nenhum momento fica claro se as pessoas que assistem a televisão estão, de fato, 

assistindo àquelas cenas das filmagens. Esta falsa sequêncialidade entre as cenas faz 

parte das características da montagem desde o seu início, segundo Covaleski (2009), 

uma vez que, já na década de 20, as teorias de Eisenstein mostravam que a montagem 

podia gerar um conceito totalmente novo, com dois pedaços distintos do filme criando 

uma nova qualidade, uma nova leitura, uma nova compreensão.  

 Além da continuidade, outro elemento que chama a atenção neste trailer é a 

linearidade, ou melhor, a falta dela. Já a não-linearidade, segundo Roberts-Breslin 

(2009, p.8), ocorre quando a história salta através do tempo e lugar e onde um evento 

sugere outro, através de uma associação emocional. Para a autora, o processo é o 

mesmo da nossa memória: uma imagem, um cheiro, uma música, pode nos transportar 

para outro lugar. Claro que esta é uma definição mais apropriada a um filme, entretanto, 

o conceito pode ser adaptado para o caso do trailer. Aqui, o objetivo parece ser o de 

deixar o espectador confuso, pois geralmente, quando não se entende muita coisa, se 

fica curioso. Entretanto, mais uma vez, chamamos atenção para o perigo desta decisão, 

uma vez que o não entendimento pode, ao contrário, afastar o espectador. E ainda, 

segundo Roberts-Breslin (2009, p.8), “uma história não-linear desafia o tempo e lugar, 

concentrando-se em criar um sentido de personagem ou despertando uma resposta 

emocional, ao contrário dos eventos desvelados”.  

 A montagem, como afirmado por Joly (apud Iuva, 2007) é responsável não só 

pela seleção das cenas que farão parte do trailer, mas pela junção destas cenas e pela 

determinação do tempo de cada uma delas e do elemento que fará a transição. Em 

relação ao tempo, ou seja, ao tamanho, de cada cena, o trailer de No Meu Lugar, pode 

ser dividido em quatro momentos: o primeiro tem cenas grandes, de 4, 5 e 6’’ e apenas 

duas cenas com 1”, o que concorda com a trilha  (ritmo) escolhida para este momento 

que é lenta e intimista. Também há concordância com o fato de sere as primeiras cenas 

do trailer, aquelas que precisam ambientar o espectador, para que este “entenda” do que 

o trailer trata, entretanto, não concorda com o fato de serem tão escuras e com planos 

tão fechados que dificultam a ambientação. Já o segundo momento, formado por treze 
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cenas que revelam mais elementos formadores da história, como personagens e 

ambientes, é formada por cenas que variam de 1 a 4”, mas apenas três delas com 1”. O 

tamanho das cenas também condiz com a trilha deste segundo momento do trailer 

(ritmo). Já o terceiro momento do trailer, que apresenta uma trilha funk, com uma 

batida bem marcada e ritmada, é formado por nove cenas de, em sua maioria 1”, numa 

sintonia perfeita com a trilha. Por último, no momento em que a trilha troca para a 

música cantada por Camelo, as cenas se tornam bem maiores, lentas, correspondendo 

exatamente ao momento de auto-referêncialidade (apresentação do filme, diretor e 

produtores) o que parece ter a função de ficar mais tempo em contato com o espectador. 

Em relação ao ritmo, Covaleski (2009, p.72) informa que Eisenstein considerava a 

montagem como uma mola propulsora do ritmo e da agilidade narrativa de seus filmes. 

 Roberts-Breslin (2009), chama a atenção para abordagens de montagem como 

esta, do trailer de No Meu Lugar. Ela é considerada não convencional, uma vez que tem 

o potencial de causar desconforto, por ser diferente das construções a que estamos 

acostumados. E talvez, causar estranheza e até desconforto, seja exatamente o objetivo 

da equipe envolvida com o filme que este trailer divulga. Talvez, o objetivo deles seja 

atingir um público específico dentre todos aqueles que assistirem ao trailer. Em relação 

aos elementos de transição que são o modo como se dá a passagem de um plano para o 

outro, foram observados o uso de fade e corte seco, além do aproveitamento de cenas 

escuras e até uma cabeça, na cena da cozinha. 

 

PLANO	  PUBLICITÁRIO	  
 
 
 É no plano publicitário, que além de aspectos de divulgação e auto-

referênciação, são englobados os aspectos emocionais do trailer. Percebe-se que é 

justamente aqui que reside a força deste trailer. A ênfase é na emoção, com várias cenas 

mostrando personagens emocionados ou felizes. O trailer não revela a trama, entretanto 

mostra os aspectos psicológicos dos personagens e das relações entre eles. A não 

explicitação, o não contar a trama, pode ser considerada uma estratégia de sedução, de 

atrair a atenção e instigar o interesse do espectador, entretanto, do mesmo modo que 

com a iluminação, é um risco que se assume, uma vez que pode funcionar de maneira 

contrária: repelindo e causando desinteresse, uma vez que o espectador tem dificuldade 

de se identificar com a história. Ainda em relação ao discurso publicitário, percebe-se a 
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presença de elementos de auto-referênciação e de divulgação, como as companhias 

envolvidas, indicações à premiações e equipe. Iniciando pela distribuidora de filmes 

nacionais Downtown Filmes, seguindo para uma referência à indicação ao Festival de 

Cannes e o logo da Petrobrás, que apresenta o trailer. Por último, surge o logo da 

produtora Videofilmes. Para fechar o trailer, depois da última cena deste, surge o texto 

“dos mesmos produtores de Cidade Baixa, Central do Brasil e Madame Satã”, sendo 

seguido pelo nome do filme (No Meu Lugar). Depois é apresentando o diretor do filme, 

através do texto“um filme de Eduardo Valente”, que fica na tela por 5 segundos, 

desaparecendo um pouco antes do desaparecimento da última cena. Esta cena é seguida 

por uma tela preta onde aparece o texto “breve nos cinemas”. Os atores não são 

apresentados no trailer e, percebe-se, que nenhum deles é muito conhecido no âmbito 

televisivo nacional. A força do trailer está mais na apresentação da equipe envolvida e 

da indicação ao Festival de Cannes do que nos próprios atores envolvidos. 

 

 
 

Figura 15 - Elementos de auto-referênciação publicitária em No Meu lugar 
(Festival de Cannes, produtores, nome do filme e diretor) 

 
 Em relação aos papéis do trailer, a partir da visão de Quintana (2003) verificamos 

que, o trailer de no Meu Lugar cumpre dois deles de forma integral. O trailer mostra 

que o filme existe e informa sobre a equipe envolvida. Em relação aos atores, mostra 

quem são, mesmo que sem apresentar, também informa quem é a equipe responsável, 

pois associa produtores com filmes anteriores e informa quem é o diretor. Entretanto, 

uma terceira função do trailer é realizada de forma vaga, uma vez que o assunto do 

trailer não é revelado de forma clara, bem como os papéis e as relações das 

personagens. Estes são elementos que dificultam a criação de uma imagem na mente do 

espectador. A última função do trailer, instigar o interesse para que se assista ao filme, 
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permite duas interpretações: ele tanto pode aumentar a curiosidade, uma vez que revela 

pouco, uma vez que explica pouco, mas também pode afastar o espectador, que pode 

não se interessar por aquilo que não entende. Isto, como já foi comentado anteriormente, 

é um risco que foi assumido neste trailer. 

 Em relação à classificação do trailer segundo Montero (apud IUVA, 2007) o 

trailer de No Meu Lugar pode ser classificado como não narrativo ou experimental, 

onde a história do filme não é o mais importante. Nele, percebe-se que maior ênfase é 

dada a dimensão estética e visual, já que não existe narração, grandes intervenções 

textuais e diálogos abundantes. Este tipo de trailer se caracteriza por uma sequência de 

imagens acompanhadas de trilha e pouco ou nenhum diálogo. A narração é substituída 

pela sugestão. O mais comum, neste tipo de trailer é o uso das estratégias de sedução. 

Claro que isto não é uma regra e, frequentemente, mais de uma estratégia é utilizada, 

entretanto, pode-se assumir que há uma intenção de despertar o interesse pela não 

explicitação e, logo, de seduzir o espectador, com este trailer. 

 Em No Meu Lugar os três momentos constitutivos do trailer, trazidos por Iuva 

(2007), estão presentes. O início do trailer é constituído por logotipos de empresas 

envolvidas e que funcionam como uma marca indicativa do filme. Também no início é 

feita referência a uma indicação ao Festival de Cannes, um elemento auto-referêncial. Já 

o meio do trailer, que segundo a autora contém os elementos de sustentação do filme, 

apresenta a trama, mesmo que de forma vaga, os personagens, os cenários e os diálogos. 

O final faz referência à equipe envolvida no filme, os produtores e o diretor e a 

apresentação do próprio nome do filme. Por último, depois que as cenas do filme já se 

encerraram, mas a trilha continua, aparece uma tela preta com o texto breve nos cinemas 

seguida por uma tela preta com o logo da Ancine.  

 
 

7.3	  Trailer:	  Do	  começo	  ao	  fim	  (2009)	  
 
 
 Com direção de Aluizio Abranches, Do Começo ao Fim, é um filme centrado no 

amor. Este é o clima que se percebe em todo o trailer, que mostra uma família para a 

qual carinho é a palavra de ordem. De forma delicada e quase poética, este trailer 

aborda um tema bastante delicado e complexo. No elenco Júlia Lemmertz, Louise 

Cardoso e Fábio Assunção. 
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 Neste projeto, optou-se por dividir a análise dos trailers em seus planos de 

conteúdo e de expressão e em seus elementos de discurso publicitário, que incluem os 

aspectos emocionais da história. Esta opção tem o objetivo de facilitar o entendimento e 

organizar a leitura, através de sua separação tópicos. Por vezes, um destes elementos é 

mais enfatizado pela narrativa, por vezes um deles é pouco revelado, para aumentar a 

curiosidade e o interesse gerados pela dúvida e, em outros casos, todos os elementos 

atuam com relevância na construção da história. É o caso do trailer de Do Começo ao 

Fim, onde os três aspectos são apresentados com clareza. Assim, a sequência de 

apresentação dos diferentes procedimentos presentes no trailer foi predefinida e não 

está relacionada com a relevância de cada aspecto.  

 

PLANO	  DE	  CONTEÚDO	  
 
 Dentro do plano de conteúdo são abordados os elementos formadores da história, ou 

seja, aqueles que constroem uma narrativa a partir de uma sequência de imagens e 

presença de personagens que se relacionam entre si. No trailer de Do Começo ao Fim 

uma história é contada: pelas cenas, pela linearidade com que elas são apresentadas, 

pelos diálogos e pela narração que, no caso deste trailer, é construída pelos diálogos 

entre os personagens, fora da cena concordante. Neste trailer, percebe-se que os fatos 

são apresentados de forma a seguir uma cronologia, uma vez que no início do trailer os 

dois irmãos são representados por dois atores meninos que, com o passar do tempo se 

tornam adultos. Os personagens infantis só voltam a aparecer na hora em que os atores 

são apresentados. Ainda em relação ao respeito à uma ordem, percebe-se a presença das 

duas personagens femininas apenas no início do trailer. A personagem de Júlia 

Lemmertz, mãe dos meninos recebe uma notícia que, subentende-se ser de uma doença. 

Assim, é natural pensar que ela não aparece mais no trailer por não estar mais viva. O 

mesmo acontece com a personagem de Louise Cardoso, que não tem seu papel 

explicado, mas que só aparece enquanto os irmãos são crianças. Do mesmo modo que 

com os personagens infantis, as duas aparecem novamente na hora da apresentação dos 

atores, no final do trailer. 

  O trailer revela parte do filme: sabemos do que o filme trata, vemos a sequência 

das cenas, vemos diálogos entre os personagens. Entretanto, como é de se esperar, as 

cenas evoluem até um clímax, em que uma revelação é feita, mas o desfecho não é 

apresentado. Em relação aos personagens, que fazem parte do plano de conteúdo por 
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atuarem na construção da história, percebe-se que têm seus papéis bastante claros e sua 

relação explicada pelas cenas e pelos diálogos. Um dos personagens, Tomáz, tem seu 

nome revelado. Assim, pode-se assumir que este é um trailer que enfatiza a sua 

narrativa.  

 

PLANO	  EXPRESSIVO	  
 
 Em relação ao plano expressivo, que é aquele que apresenta todos os elementos 

que constroem a história a partir de decisões do diretor e sua equipe, como a 

iluminação, os cenários e os elementos de som, percebe-se algumas particularidades. 

 
Planos, ângulos de filmagem, enquadramentos e movimentos de câmera 

 
  Neste trailer, é feita uma opção por ambientar as cenas através da escolha de 

planos mais abertos, gerais e conjuntos, que revelam muito sobre o ambiente e a cidade 

onde a história se passa. Poucos planos são bem fechados e mesmo os planos mais 

próximos, como os primeiros planos,  permitem a verificação de outros componentes da 

cena, como objetos, por exemplo. A maioria das cenas mostra duas ou mais pessoas 

juntas: apenas dezenove mostram uma única pessoa e quatro delas são da apresentação 

os atores. O trailer é formado por um total de cinquenta cenas. Esta escolha por planos 

conjuntos pode ter a intenção de mostrar o bom relacionamento entre as pessoas, a 

intimidade entre elas, o carinho, o amor com que essa família se relaciona. Outro 

aspecto que chama a atenção é que várias cenas são ao ar livre (dezesseis, contando com 

as cenas dentro da piscina) e outras tantas, internas, revelam o exterior pelas portas ou 

janelas.  
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Figura 16 - Planos encontrados em Do Começo ao Fim 

(Planos conjuntos. Cenas ao ar livre estão bastante presentes) 
 

  Em relação aos ângulos de filmagem, neste trailer, são observados ângulos 

frontais que, frequentemente, são os mais comuns. Aqui, entretanto, observa-se uma 

particularidade. Várias cenas são filmadas com uma certa diagonalidade. Alguns 

plongées também são observados: na cena do menino na piscina e dos dois meninos na 

cama, por exemplo. Dentro dos enquadramentos, são encontrados aqueles que 

centralizam o(s) personagem(s) e aqueles que organizam os elementos formadores da 

cena para que ocupem todos os espaços. Também ocorrem cenas em que o personagem 

está ligeiramente lateralizado e cenas em que o enquadramento varia, em função do 

movimento dos personagens. O movimento de câmera também está presente, nas cenas 

em que os meninos correm dentro da casa, na cena em que os irmão batem uma foto e 

na cena do carro.  
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Figura 17 - Ângulos e enquadramentos encontrados em Do Começo ao Fim 

(Discreto plongée e ocupação de todos os espaços – equilíbrio) 
 
 
Iluminação e cor 

 
 No trailer de Do Começo ao Fim, há um predomínio das cenas diurnas, com 

somente oito cenas noturnas. Nas cenas filmadas durante o dia, a iluminação é suave e 

discreta, com uma transição tênue e gradual entre luz e sombra. Em algumas cenas, 

percebe-se uma iluminação lateral, como na hora da conversa no bar, por exemplo. 

Percebe-se a clara seleção por luzes suaves, também chamadas difusas ou lavadas, que 

são aquelas que cobrem uma grande área, mas com equilíbrio na distribuição e 

intensidade da luz (ROBERTS-BRESLIN, 2009). Mesmo as cenas noturnas são pouco 

iluminadas, o que é uma característica realista, uma vez que cenas noturnas 

feericamente iluminadas são, claramente, muito artificiais. Esta é a visão de Roberts-

Breslin (2009), para quem uma iluminação natural é aquela que não apela ao excesso, 

pelo contrário, ela é comedida, buscando o realismo da cena.  
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Figura 18 - Iluminação realista encontrada em Do Começo ao Fim 

 

 

 Apesar de todo o realismo enfatizado como o aparente objetivo da iluminação 

deste trailer, em algumas cenas noturnas, uma tonalidade vermelha ou azulada é 

observada nas cenas. Segundo Roberts-Breslin (2009), as cores tem efeitos psicológicos 

comprovados. As cores consideradas quentes, como o vermelho por exemplo, tem um 

efeito “convidativo”, enquanto que as cores consideradas frias, como o azul, são 

exatamente assim: frias. O vermelho  é a cor presente nas cenas noturnas entre os dois 

meninos quando crianças. Já nas cenas de carinho e intimidade entre os irmãos adultos 

tem um tom azulado. Iluminação e cor estão intimamente relacionadas, uma vez que é a 

iluminação quem, primeiro, irá revela a cor dos objetos, ambientes e mesmo pessoas. 

Algo interessante é o predomínio das cores branco e azul nas cenas: a casa é branca e 

mesmo peças de decoração, objetos e quadros tem tons azulados, várias cenas são na 

piscina e na praia, ambas apresentando elementos brancos e azuis, cujo contraste é 

evidenciado. O azul é frequente nas peças de roupas. Uma parede da casa apresenta um 

tom azul esverdeado que é o mesmo selecionado para os caracteres de inserção textual 

ao longo do trailer. Outra cor bastante evidenciada é o verde encontrado nos elementos 

da natureza. Neste trailer, várias cenas se passam ao ar livre, o que torna frequente a 

presença dos elementos da natureza.  
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Figura 19 - Coloração vibrante encontrada em Do Começo ao Fim 

 
 
 

Elementos de som 

 

 Este é um trailer em que todos os elementos de som estão presentes. Uma única 

trilha, instrumental, se estende do início ao fim do trailer, iniciando ainda sobre o logo 

da Downtown Filmes. Os diálogos são frequentes, funcionando, inclusive, como 

narração, em vários momentos do trailer. Já os ruídos aparecem, mas de forma discreta, 

apenas em algumas situações. A trilha é o único elemento de som não-diegético do 

trailer, uma vez que é o único som que não é ouvido pelos(as) personagens no momento 

da cena (ROBERTS-BRESLIN, 2009). A trilha tem um papel de background, ou seja, 

de fazer uma ambientação para as cenas que estão sendo mostradas. Entretanto, em 

alguns momentos, ela adquire um “tom” mais emocional, aumentando, inclusive, sua 

intensidade, em concordância com a imagem e/ou com o diálogo, mas de forma sutil, 

nada exagerada. Assim, pode se assumir que a trilha deste trailer tem uma dimensão 
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lírica, uma função poética. Este papel lírico ou poético da trilha é, segundo Martin 

(2003) aquele que intensifica a dramaticidade da cena. Para o autor, se a trilha consegue 

fazer isto de forma discreta, ela consegue emprestar ao filme toda a sua linguagem 

poética.  

  Os diálogos são o elemento de som mais forte do trailer de Do Começo ao Fim. 

Eles ajudam a construir a história, revelam as relações entre as personagens e nos 

informam sobre os papéis de cada um dentro da trama. Eles são frequentes, sendo 

encontrados em todos os momentos do trailer. Muitas vezes a fala vai de um plano para 

outro, as vezes até na hora das telas de inserção textual ou de transição. Por este motivo 

se considera que, neste trailer, a narração está presente, através das  falas dos próprios 

personagens. São as chamadas voz off que, segundo Iuva (2007) são proferidas pelo 

personagem que está fora do enquadramento. Ao todo, são quarenta e uma falas, 

algumas soltas, outras que fazem parte de diálogos. Foi considerada uma fala aquela(s) 

frase(s) proferida por um personagem até ser interrompida por outro e dentro de um 

mesmo assunto. Vinte e duas delas não são justapostas com as imagens correspondentes 

e, podem ser consideradas como uma voz funcionando como uma locução e em outros 

tantos casos, a voz inicia antes da cena ou se estende além dela. Os diálogos deste 

trailer podem ser divididos em nove blocos de assuntos, ou seja, nove situações de 

diálogos. São elas: os dois meninos falando sobre natação, a hora do banho, em que os 

dois meninos estão fazendo bagunça na banheira, a hora em que o primeiro marido, 

representado pelo ator Jean Pierre Noher comenta que os meninos são muito íntimos, a 

hora em que a mãe pergunta para o filho se tem algo que ele queira falar, a cena que 

mostra o segundo marido conversando com o filho mais velho e, depois, conversando 

com o filho mais novo, a parte em que um diálogo é ouvido, revelando que Tomáz está 

viajando para a Rússia, a parte em que os dois irmãos falam sobre uma aliança e, por 

último, a parte em que eles declaram o seu amor.  

  Já os ruídos não são tão frequentes e se apresentam de forma bastante discreta, 

porém tanto na forma de som síncrono quanto assíncrono, a partir do exposto por 

Roberts-Breslin (2009), e dentro da classificação de sons naturais ou humanos, como 

trazido por Martin (2003). Alguns acontecem fora da cena, ou seja, de forma assíncrona, 

(como som de água sobre uma tela de inserção textual e som de carros na hora em que o 

segundo marido, representado pelo ator Fábio Assunção, conversa com os dois irmãos 

em um bar), e outros são coincidentes, de forma síncrona (como o som dos copos na 

hora do brinde e o som da máquina fotográfica na hora em que os irmãos tiram a foto).   
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Nestes exemplos dados, todos os tipos de sons são de produção humana, mesmo o da 

água, que é feito pelos meninos enquanto nadam ou brincam na banheira. Risos estão 

presentes em diferentes momentos do trailer, por vezes em justaposição com a cena 

correspondente e por vezes não, como sobre uma tela de inserção textual, por exemplo. 

Isto é o que Martin (2003), chama de fundo sonoro humano, que fazem parte de toda a 

atmosfera da cena. Nas cenas ao ar livre, ou mesmo em cenas internas em que o exterior 

é visualizado, sons de aves são ouvidos. Isto é o que Martin chama de sons naturais, 

provenientes de uma fonte sonora presente na natureza. Em algumas cenas, o som 

parece um pouco discordante: na primeira cena da piscina, em que o menino está 

nadando, o som da água lembra mais um chuveiro, ou outro tipo de água corrente ou 

que pinga. Já na parte da banheira o som também parece ser exagerado e não 

concordante. Na cena em que o menino aperta o patinho de borracha ele faz barulho, 

mas não ouvimos o som da água pingando, o que está presente antes.  Por último, nas 

duas cenas em que o segundo marido conversa com os meninos, um de cada vez, em um 

bar, o som de carros passando nas ruas são percebidos, entretanto, não se ouve som de 

conversa ou de talheres. 

 

Elementos gráficos 

 

 Neste trailer são encontrados dois tipos de inserções textuais, todas elas se 

movimentando em direção à tela. O primeiro é o de apresentação dos atores, presente 

em seis situações, a partir de 1’34” do trailer, ou seja, próximo ao seu final. A fonte é 

branca com uma borda preta e é inserida sobre uma cena do filme onde o ator 

correspondente está presente. Júlia Lemmertz é a primeira atriz apresentada, seguida por 

Fábio Assunção, Jean Pierre Noher e Louise Cardoso. Os atores que interpretam os 

filhos são apresentados juntos: Gabriel Kauffman e Lucas Cotrim, que interpretam os 

irmãos quando novos e Rafael Cardoso e João Gabriel, que interpretam os irmãos 

quando adultos.  
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Figura 20 - Apresentação dos atores em Do Começo ao Fim 

 
 

 O segundo tipo de inserção textual é representado por caracteres num tom de 

azul, uma cor bastante parecida com a de uma das paredes da casa. Percebe-se que 

ambas as cores dos caracteres, branco e azul, são recorrentes neste trailer, como já foi 

apontado anteriormente. O segundo tipo de inserção textual encontrada no trailer, se 

refere aos elementos publicitários. Aos 9” do trailer é apresentada a primeira tela de 

inserção textual, na cor preta, contendo o texto “Uma produção Pequena Central e 

Lama Filmes”. A segunda tela também é apresentada neste momento inicial do trailer, e 

contém o texto “do mesmo diretor de Um Copo de Cólera e As Três Marias”.  As outras 

três telas de inserção textual ocorrem apenas no final do trailer, a partir de 1’58”. São 

elas: uma tela contendo o nome do filme, “Do Começo ao Fim”, uma tela contendo o 

nome do diretor: “um filme de Aluizio Abranches” e uma tela fazendo referência à 

estréia do filme: “em breve nos cinemas 2009”. O trailer é fechado com uma tela 

contendo o logo da Ancine.  

 

Roupas, cenários e atores 
 

 Roupas e cenários trabalham em conjunto para criar uma imagem da história e 

dos personagens, uma vez que, a partir deles, é possível caracterizar elementos como: 

estilo e padrão de vida, classe social e profissão. No caso deste trailer, percebe-se que é 

uma família de classe social elevada, sem grandes preocupações e problemas. Os dois 
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únicos momentos em que um clima de tensão é criado é quando o primeiro marido 

pergunta se os meninos não são íntimos demais e  quando a mãe recebe uma notícia que 

a deixa triste. Assim, percebe-se que a alegria e o carinho é o clima constante da 

família. Em relação aos atores, e seus respectivos personagens, os papéis ficam 

subentendidos: Júlia Lemmertz interpreta a mãe dos meninos, Fábio Assunção, que 

entende-se ser seu segundo marido e pai do menino mais novo, Jean Pierre Noher, o 

primeiro marido e pai do menino mais velho. Somente a atriz Louise Cardoso, que 

aparece no início do trailer, quando os meninos ainda são novos, não tem seu papel 

especificado. 

 

MONTAGEM	  
 
 Neste trailer, a construção da sequência de cenas aparenta linearidade e 

continuidade. Além disso, este é um trailer que se caracteriza pela cronologia com que a 

montagem é feita, ou seja uma aparente ordem cronológica é seguida, reforçando a idéia 

de linearidade do trailer. Em relação à cronologia, observa-se que o trailer começa 

apresentando os personagens crianças, com sua mãe, interpretada por Júlia Lemmertz e 

com a presença da personagem de Louise Cardoso. Com o passar do tempo, observa-se 

o crescimento dos meninos e o desaparecimento das duas personagens femininas. Não 

temos dúvidas de quem são os personagens, com exceção de Louise Cardoso, que não 

tem seu papel especificado. Não existe intercalação entre os dois momentos. A 

linearidade é observada no trailer, a partir da a construção lógica da sequência de cenas 

seguindo uma linha que parte de um momento inicial, passando pela evolução dos fatos 

até atingir um clímax, com apresentação de um conflito (ROBERTS-BRESLIN, 2009). 

Para a autora, uma das características da linearidade fílmica é, exatamente, a cronologia.  

  A linearidade é apoiada pelo diálogo do filme, que nem sempre é o diálogo da 

cena que está aparecendo, mas que ambienta e explica as situações. Não existe um 

narrador, mas muitas vezes o diálogo funciona como narração. Outro elemento 

observado no trailer é a falsa continuidade, que se caracteriza por uma aparente 

sequêncialidade entre duas cenas quando estas, na verdade, não apresentam ligação 

originalmente. Esta falsa continuidade também é construída com ajuda da relação entre 

diálogos e cenas. Um exemplo de cenas e diálogo criando uma falsa continuidade ocorre 

quando o primeiro marido comenta que os meninos são próximos demais, a mãe entra 

para olhar os meninos dormindo e depois aparece com uma expressão triste o que, 
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provavelmente não tem nenhuma relação com o assunto. Em outro momento do trailer, 

a falsa continuidade é percebida pelos diálogos: ela ocorre na sequência da cena em que 

a mãe pergunta se o menino que conversar sobre alguma coisa que o esteja 

incomodando. Depois surge a voz do segundo marido afirmando que sempre que o 

menino quiser falar sobre isto pode contar com ele.    

 Os elementos de transição presentes neste trailer são: telas pretas entre cenas e para 

pontuar situações, mudança direta entre os planos, e efeito dissolve  em que duas 

imagens se fundem. Em relação ao tamanho dos planos, percebe-se que a maioria tem 

entre 1-2” e poucos tem mais de 3” 

 

PLANO	  PUBLICITÁRIO	  
 
 No plano publicitário, estão enquadrados todos os elementos de emoção, que é 

um dos aspectos que pode motivar o espectador a selecionar um determinado filme e os 

elementos de auto-referênciação, ou seja, aqueles que falam, sobre o filme, mostrando 

quem são as pessoas e empresas envolvidas. Também é aqui que são encaixados todos 

os elementos que criam uma expectativa no espectador, instigando a sua curiosidade 

para saber como a história vai terminar. Neste trailer, os elementos publicitário de 

persuasão e de emoção, podem ser considerados tão importantes quanto a própria 

narrativa do trailer. Assim, o plano publicitário é, junto com o plano de conteúdo, 

responsável pela força deste trailer.  

 Em relação à emoção, percebe-se uma grande quantidade de cenas mostrando 

personagens felizes, em manifestações de carinho e amor, ou mesmo de angústia e 

tristeza. Afinal, o tema que nos é apresentado por este trailer pede cenas com emoção. 

Não sabemos particularidades psicológicas dos personagens, mas temos toda uma 

ambientação criada pelas cenas selecionadas. Já em relação à sedução do espectador, 

através da apresentação de situações dramáticas sem apresentar o desenrolar dos fatos, 

percebe-se a clara intenção de incitar a curiosidade para que se busque saber como a 

história acaba. Já em relação ao discurso publicitário propriamente dito, de auto-

referênciação, percebe-se que a ênfase é colocada no time de atores que faz parte do 

elenco, inclusive apresentando quatro atores estreantes assumindo papéis bastante 

complexos. Diferente de outros trailers nacionais contemporâneos, o trailer de Do 

Começo ao Fim, apresenta apenas um logo em seu início. É o da distribuidora de filmes 

nacionais Downtown Filmes. Ainda no início do trailer, outros dois elementos de auto-
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referênciação são apresentados. Desta vez é feito o uso de uma tela preta de transição 

contendo caracteres numa coloração azulada, como já referido anteriormente. São elas: 

“Uma produção Pequena Central e Lama Filmes” e “do mesmo diretor de Um Copo de 

Cólera e As Três Marias”. Em ambos os casos, os caracteres “se aproximam” da tela e 

entram junto com a tela de transição, sem fade.  

 

 

 
Figura 21 - Elementos de auto referênciação em Do Começo ao Fim 

 

 

 No mesmo padrão destas duas primeiras imagens de referências, aparecem 

outras três no trailer. Estas, são utilizadas, em sequência, para fechar o trailer, vindo 

antes apenas de uma tela contendo o logo da Ancine. A primeira das três traz o nome do 

filme, nos mesmo caracteres azulados, e com o mesmo movimento de aproximação. As 

outras duas, da mesma forma, trazem o texto “um filme de Aluizio Abranches” e “em 

breve nos cinemas 2009”. Antes disso, os atores são apresentados. Depois que a história 

foi construída na mente do espectador e os personagens já são identificados, o trailer 

faz referência aos atores selecionados para o filme. O uso de atores conhecidos tanto em 

cinema quanto em televisão, bem como a presença de um ator estrangeiro, servem como 

um elemento de atração para o espectador. No caso dos quatro atores que interpretam os 

irmãos, a força está exatamente na aposta de crianças e jovens talentosos estreando em 

papéis complexos.  

 O trailer de Do Começo ao Fim apresenta as quatro funções estipuladas por 

Quintana (2003). Ele mostra que o filme existe de forma completa, ou seja, revelando 

do que ele trata, o que aborda e qual o seu tom. Isto é interessante quando se deseja criar 

uma imagem na mente do espectador para que este tenha acesso a todas as informações 

necessárias para optar por assistir ao filme. Em terceiro lugar, o trailer apresenta as 
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pessoas envolvidas na construção do filme. Aqui, atores e diretor são os membros 

apresentados. Por último, o autor salienta que um trailer deve instigar o interesse do 

espectador. Como já colocado anteriormente, neste trailer estão presentes vários 

elementos capazes de atrair a atenção do espectador, deixando-o curioso o suficiente 

para que queira assistir ao filme. 

 A classificação do trailer de Do Começo ao Fim a partir da visão de Montero 

(apud Iuva, 2007) é a de um trailer narrativo linear. Este é o tipo mais frequente dentre 

os quatro tipos de trailers existentes.  Nele, as cenas são apresentadas numa sequência 

linear, numa construção que vai da apresentação dos elementos da história até o 

surgimento de um conflito, sem desvendar o desfecho. Neste trailer é bem visível a 

linearidade e a temporalidade da narrativa, uma vez que o trailer começa com os dois 

irmãos ainda crianças e com a mãe presente passando para cenas dos irmãos adultos e 

sem a mãe presente. O mesmo é verificado em relação à personagem de Louise 

Cardoso, que só aparece no início do trailer. Segundo o autor, trailers enquadrados no 

tipo narrativo linear se caracterizam por sua essência persuasiva e pela presença de 

argumentos que convençam o espectador a assistir ao filme. Estes argumentos são 

encontrados tanto nos personagens quanto na própria história. 

 Para Iuva (2007) os trailers costumam ser organizados em uma sequência lógica 

de três momentos. Geralmente, em primeiro lugar, caracterizando o início do trailer, são 

apresentados logos ou marcas de empresas. Neste trailer, apenas um logo é apresentado, 

o da Downtown Filmes. As duas produtoras envolvidas não são apresentadas na 

abertura do trailer, como é mais comum, mas algum tempo depois do seu início, e 

somente através de uma inserção textual, sem imagens ou logos associados. Já o 

segundo momento constituinte do trailer é representado pelos elementos que constituem 

a história: personagens, diálogos, dramas, tensões e alegrias, o que, em Do Começo ao 

Fim, é bem consistente. Já o terceiro e último momento, é o desfecho do trailer. Nele, 

são feitas referências ao título do filme e aos membros da equipe, bem como aos atores 

envolvidos no projeto. Neste trailer, a referências ao diretor é feita em dois momentos 

distintos: no início do trailer, através de uma referência à suas obras anteriores, e no 

final, através do seu nome. Já o nome do filme e a tela contendo referência à sua estréia 

estão, de fato, presentes no final. O mesmo é observado em relação aos atores. 
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7.4	  Trailer:	  Divã	  (2009)	  
 

 O filme Divã (http://www.divaofilme.com.br/), é dirigido José Alvarenga Jr. e 

baseado no livro homônimo de Martha Medeiros. Com produção da Globo Filmes, 

conta com um time de atores globais como Lília Cabral e José Mayer. O trailer é 

movido pelas emoções da personagem Mercedes, vivida por Lília Cabral que, procura 

ajuda do divã para solucionar suas dúvidas, suas inseguranças e medos, mas também 

para se conhecer melhor e (re)descobrir a sua vida.  

 

PLANO	  DE	  CONTEÚDO	  
 
 O trailer traz uma narrativa bastante clara e fundamentada, de modo que a história 

é construída com facilidade. A construção respeita a linearidade que, apoiada nos 

diálogos, torna bastante simples o entendimento e a criação de uma imagem na mente 

do espectador. O trailer  não tem elementos de confusão, pelo contrário, ele não exige 

esforço, já que todos os conflitos são apresentados e comentados. Os personagens 

também são enfatizados, uma vez que seus papéis e relações ficam bastante claros. 

Percebe-se a presença de uma protagonista, que é o centro do trailer, e de um tom, a 

comédia. Mesmo que os assuntos que movem o trailer sejam os relacionamentos e, por 

vezes, seus fins, o ar de comicidade e leveza está sempre presente.  

 

PLANO	  EXPRESSIVO	  
 
Planos, ângulos de filmagem, enquadramentos e movimentos de câmera 

 

 O trailer apresenta os mais variados planos, do geral ao próximo. A ambientação 

é bastante boa, mesmo quando os planos são mais fechados. Se observam poucos planos 

muito próximos, como close ou detalhe, que permitem muita intimidade e invasão, o 

que exige concentração e até uma certa tensão por parte do espectador. Pelo contrário, 

neste trailer, o espectador é convidado a relaxar e aproveitar as cenas que tem um 

conteúdo leve, fácil, praticamente auto-explicativo, como são as comédias românticas 

de modo geral. O mesmo pode ser dito em relação aos ângulos de filmagem. Vários são 

encontrados, especialmente o frontal, que é o mais comum. Entretanto, chama a atenção 

o uso repetido do plongée transversal, como na cena em que a personagem Mercedes 
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deita no divã do analista. Já os enquadramentos buscam a simplicidade. Frequentemente 

o personagem é centralizado ou se busca o equilíbrio da cena, através de uma 

distribuição dos elementos que constituem a imagem. Os movimentos de câmera são 

discretos, porém frequentes. Neste trailer, percebe-se que, com raras excessões, como 

nas cenas filmadas de cima, os planos, ângulos e enquadramentos são bastante 

recorrentes, chegando a repetir em cenas bastante parecidas, por vezes a mesma. 

 

 
Figura 22 - Planos encontrados em Divã  

(Em sentido horário: primeiro plano, plano médio conjunto, plano americano conjunto  
e plano americano conjunto) 

 
 

 
Figura 23 - Ângulos de filmagem encontrados em Divã  

(Em sentido horário: plongée, diagonal, plongée  
quase transversal e ligeiro contra-plongée) 
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Figura 24 - Enquadramentos encontrados em Divã ) 
(Em sentido horário: Usando flores como “moldura”, sem cabeça,  

com grades na frente, emoldurado por porta e paredes) 
 

Iluminação e cores 

 

O trailer apresenta transições delicadas entre luz e sombra, porém, na maior parte 

das cenas a luz parece ligeiramente exagerada, clara demais, porém sem perder o 

realismo. As cores são naturais, sem acentuação ou contraste. Apenas as cenas da boate 

e da piscina tem uma coloração mais berrante ou contrastante, o que é explicado pelas 

circunstâncias. 
 

 
Figura 25 - Iluminação e cores em Divã  
(Luzes coloridas, claridade em excesso) 

 
 
 

Elementos sonoros 
 

Este é um trailer que se caracteriza pelos diálogos abundantes. Sequências de 

diálogos são encontradas e várias cenas em que há concordância e justaposição entre 
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som e imagem. Vários momentos de trilhas são observados, intercalados a momentos 

sem trilha alguma. Por vezes a trilha é praticamente invisível apenas ambientando a 

cena, em outras vezes, entretanto, ela dita exatamente o ritmo e o clima da cena. No 

caso da trilha cantada por Ana Carolina, um forte papel dramático é observado, estando 

em perfeita sintonia com a personagem e ampliando o efeito da cena (AUMONT, 

2003). Na hora da boate a musica que é ouvida no trailer é a mesma musica ouvida 

pelas personagens, chamado som diegético, segundo Roberts-Breslin (2009). Os ruídos 

estão presentes mas não são abundantes. 

 

Elementos gráficos 

 

No final do trailer, ao mesmo tempo em que entra a música cantada surge, sobre a 

cena, que contém uma imagem da protagonista sorridente, nitidamente realizada, um 

elemento de inserção textual. A frase é “para mudar é preciso dar o primeiro passo” e 

entra em dois momentos, em fade. Os caracteres também estão presentes na 

apresentação dos atores. 

 

 
Figura 26 - Inserção textual em Divã  

(“Para mudar é preciso dar o primeiro passo”,) 
 

 

 
Figura 27 - Inserção textual em Divã  

(Nome do filme e apresentação dos atores) 
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As roupas e os cenários revelam como é o estilo de vida delas e as condições 

econômicas e culturais. Percebe-se que a família de Mercedes é de classe média, mas 

vive bem. Já a melhor amiga de Mercedes mora em uma casa grande, com um belo 

pátio, piscina, aparentando  maior poder aquisitivo. Outros cenários que surgem no 

trailer são salão de beleza, ruas da cidade (é um trailer bastante urbano), mercado, 

restaurantes, boates. Existem várias cenas externas, entretanto, a maioria é interna. Os 

atores, em sua maioria conhecidos por seus papéis em filmes e novelas, não fugiram de 

suas atuações tradicionais neste trailer. Este pode ser um elemento atrativo, uma vez 

que ocorre identificação por parte do público. Não existe estranhamento. 

 

 
Figura 28 – Roupas e cenários em Divã  

(Cenas em mercado e boate) 
 

MONTAGEM	  
 
 O trailer inicia com a personagem principal, Mercedes, falando de sua vida 

pessoal para uma pessoa que não aparece nas cenas. A sugestão é clara e tem relação 

com o nome do filme, Divã: a personagem está no consultório de um psiquiatra. A 

narração da personagem dita a sequência de cenas, ou seja, a montagem deste segmento 

inicial está intimamente relacionada ao dialogo. O tom cômico do filme é realçado pela 

montagem, que alterna cenas com um caráter mais sério (como uma briga do casal), 

com cenas leves e engraçadas. Em relação à briga, percebe-se que até nela o clima é de 

relativa tranquilidade. Em função dos diálogos, o trailer se torna sequêncial, linear, com 

uma cena ligada à outra e, obviamente, ao próprio diálogo. Alguns blocos de cenas 

revelam cronologia, uma vez que estão dispostas em uma ordem aparentemente lógica. 

Ainda em função do diálogo, surgem sequências de falsa continuidade enquanto que, 

em outras, se percebe a continuidade verdadeira. Em relação à transição entre as cenas, 

percebe-se a existência de sintonia com o clima de comédia do trailer e uma 

proximidade com padrão televisual, de novelas e programas de humor brasileiros. Alem 
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das tradicionais transições diretas e em fusão, surge uma transição por movimentos 

rápidos laterais (como se uma cena “empurrasse” a outra) e “compressão” lateral da 

cena para surgimento da cena subsequente. Estes dois casos de transição são 

acompanhados de ruídos que acentuam o tom cômico. 

 

 
Figura 29 – Transições em Divã  

(Transição por deslocamento lateral nas duas cenas) 
 
 
 

 
Figura 30 – Transições em Divã  

(Transição por compressão lateral nesta sequência de cenas) 
 
 

PLANO	  PUBLICITÁRIO	  
 

 Do mesmo jeito que se percebe quem são os personagens, se sabe perfeitamente 

qual a emoção que eles estão sentindo. Este é um trailer transparente. Percebemos as 

dúvidas, as discordâncias, a euforia, a timidez, a angústia. Este é um trailer que não 

pretende causar dúvidas em seus espectadores. Em relação aos elementos de sedução 

utilizados para atrair o espectador, percebe-se que o poder está no tom de comédia do 

filme, leve, ideal para ser assistido em família. O time de atores também é um atrativo a 

parte. Além disso, as situações amorosas em que a protagonista, Mercedes, se envolve, 

com seu quê de comicidade, também servem como um elemento persuasivo. 

 Em relação aos elementos de auto-referênciação, são observados, nesta ordem, os 

logos da Ancine, Total Entertainment, Prefeitura do Rio de Janeiro, Globo Filmes, 

Lereby e Downtown Filmes. No final do trailer, apos a referência ao nome do filme, 

inicia-se a apresentação dos atores, Lilia Cabral, José Mayer, Reynaldo Gyanecchini, 



122 
 

Cauã Reymond, Alexandra Richter, Eduardo lago e Paulo Gustavo. Também é feita 

referência ao lançamento do filme, com uma tela contendo a data precisa: “lançamento 

17 de abril de 2009”. Para fechar os elementos referênciais, surge uma tela com vários 

logos de empresas envolvidas.  

 As quatro funções descritas por Quintana (2003) estão presentes neste trailer: ele 

mostra que o filme existe e, de forma bastante transparente revela qual o seu conteúdo. 

Os atores, conhecidos nacionalmente, são apresentados com inserção textual junto com 

a sua cena. Por último, o interesse é instigado pela própria presença dos atores, pelo 

humor apresentado nas cenas selecionadas e pela curiosidade em saber como Mercedes 

vai conduzir a sua nova vida amorosa. 

Por último, o interesse é instigado pela própria presença dos atores, pelo humor 

apresentado nas cenas selecionadas e pela curiosidade em saber como Mercedes vai 

conduzir a sua nova vida amorosa. 

 Em relação aos tipos de trailers referidos por Montero (apud Iuva, 2007), Divã se 

enquadra no tipo narrativo linear, uma vez que a sequência de cenas é clara, apresenta 

linearidade, em alguns momentos cenas subsequentes são apresentadas permitindo que 

se construa uma idéia de continuidade. O papel dos personagens também é valorizado 

neste trailer. 

 Os três momentos constitutivos do trailer, trazidos por Iuva (2007) estão 

presentes em Divã, de forma completamente segmentada. O início contém os logos das 

empresas envolvidas em sequência, totalizando seis. O meio do trailer é bastante 

consistente, formado por várias cenas, muitas em sequência, com diálogos e construção 

de conhecimento. Por fim, no final do trailer, apos a referência ao nome do filme, os 

atores são apresentados. O trailer traz ainda referência à sua data de estreia e 

classificação indicativa. 

 
 

7.5	  Trailer:	  Os	  famosos	  e	  os	  Duendes	  da	  morte	  (2010)	  	  
 
 Dirigido por Esmir Filho, o filme Os Famosos e os Duendes da Morte 

(http://wwws.br.warnerbros.com/osfamososeosduendesdamorte/) foi um dos filmes selecionados 

para ser analisado neste projeto. A seleção se deu pela diferenciação estética e narrativa 

alcançada pelo trailer, que é bastante particular, com um caráter experimental.  
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PLANO	  DE	  CONTEÚDO	  
 
 Este é um trailer que não explica o filme, logo que não apresenta uma 

construção narrativa clara. Pelo contrário, a história não é mostrada na narrativa e 

dúvidas sobre quem são aquelas pessoas e o que daquilo que é mostrado é real. A 

narrativa não parece ser linear e poucos diálogos correspondem à cena, sendo que a 

maioria é de ator-narrador, o que dificulta ainda mais a compreensão, deixando o trailer 

misterioso e instigante, mas também de difícil compreensão. As cenas 

predominantemente noturnas também ajudam a criar este clima misterioso. Nenhum dos 

personagens tem nome, entretanto, a força deste trailer está neles e no mistério que cada 

um tem. Não sabemos exatamente quem são, nem seus papéis, nem se são personagens 

reais ou imaginados. Com exceção do menino e da mulher, que acreditamos ser mãe e 

filho. O trailer parece tratar de duas narrativas diferentes, e a única conexão entre elas é 

a hora em que a menina aparece na cama do lado do menino. Outro detalhe interessante 

neste trailer é que, em vários momentos é feita referência ao mundo virtual, pelo uso de 

blogs e MSN. É um trailer predominantemente noturno, com apenas três cenas diurnas 

externas. Por ter a maioria das cenas noturna, este é um trailer que não ambienta, 

sabemos o que está acontecendo, mas não podemos ter certeza de onde está acontecendo 

e como é o lugar. 

 

PLANO	  EXPRESSIVO	  
 
Planos, ângulos de filmagem, enquadramentos e movimentos de câmera 

 
 Em relação aos planos, neste trailer são encontrados planos gerais, planos 

conjuntos e planos próximos. O que chama a atenção é a quantidade de primeiríssimos 

planos e planos detalhes, o que dificulta a ambientação e mesmo a compreensão do 

trailer, uma vez que o conteúdo imagético se torna limitado. Os planos gerais, que não 

são maioria, permitem ambientação, entretanto, como a maior parte das cenas é noturna, 

a ambientação não permite uma completa compreensão do ambiente. Percebe-se que é 

um lugar de interior, com áreas de campo e mato, uma ponte, mas não muito mais do 

que isto. Os planos detalhes são, segundo Martin (2003) responsáveis por uma 

aproximação muito grande entre espectador e personagem, sendo que o primeiro 

praticamente invade a intimidade do segundo.  

 



124 
 

 
Figura 31 – Planos encontrados em Os Famosos e os Duendes da Morte 

(close, plano detalhe, plano geral) 
 
 

 Da mesma forma que com os planos, os ângulos de filmagem são variados e, em 

função do movimento dos personagens em diversas cenas, acabam variando. São 

encontrados planos frontais e laterais, um plongée suave e dois plongées bastante 

agudos, praticamente transversais. 
 
 

 
Figura 32 – Ângulos de filmagem encontrados em Os Famosos e os Duendes da Morte 

(lateral, plongée transversal, plongée) 
 

 Os enquadramentos seguem exatamente a mesma regra, variando bastante em 

função da movimentação. Ao mesmo tempo que existem enquadramentos que 

centralizam a personagem, outros a colocam em uma extremidade. também são 

observadas cenas em que se busca o total preenchimento do espaço. Várias são a cenas 

bastante próximas neste trailer, com enquadramento passeando pelo rosto das 

personagens. 
 
 

 
Figura 33 – Enquadramentos encontrados em Os Famosos e os Duendes da Morte 

(lateral, centralizado, em detalhe) 
 

 Os movimentos de câmeras, como já enfatizado anteriormente, são bastante 

frequentes, tanto em função do personagem, que se move como se estivesse segurando a 

câmera, como em travelling, em uma cena do carro, por exemplo.  
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Iluminação e cor 

 
 Neste trailer são várias as cenas noturnas, onde a presença de uma luz dura é 

comum. Nas cenas diurnas, observa-se uma claridade bastante grande e em algumas 

cenas se percebe a luz solar. As cores não se destacam neste trailer, pelo contrário, elas 

adquirem uma tonalidade apagada, nada vibrante. São comuns as roupas escuras, ou em 

tons que puxam para o marrom, o que deixa o trailer com um aspecto ainda mais 

escuro.  

 

Figura 34 – Iluminação e cores encontrados em Os Famosos e os Duendes da Morte 
(Luz dura; em relação às cores, percebe-se predileção pelas neutras) 

 
 

Elementos sonoros 

 

 O trailer começa sem trilha e com ruído de lanterna que acende e apaga. logo 

depois surge o som de teclado. Em outros momentos do trailer este mesmo som de 

teclado é ouvido. Por vezes, um personagem narrador fala o que fica subentendido estar 

digitando no computador. Em outros momentos se percebe que a fala é dirigida para 

alguém, por mais que nenhum dos dialogantes apareça na cena. Um exemplo é quando o 

narrador diz “quando eu tinha a tua idade, tinha um cara mais velho(...)” “o 

taquari”(...)“ele ficava andando no meio do mato”“no meio da plantação”(...) “todo 

mundo falava que ele era louco”. (...)“eu também achava”. Os parênteses contendo 

reticências indicam pausas acompanhadas de imagens entre as diferentes falas. Também 

foram observados sons metálicos, semelhantes a um apito de trem, sons de risadas. O 

único diálogo nfatisado no trailer é entre o menino e sua mãe no momento em que ela 

diz que ele deveria visitar o pai. o menino por sua vez, nega. A trilha tem efeito de 

causar uma sensação de estranheza, o que não deixa de ser um efeito de pleonasmo com 

o “tom” do trailer (AUMONT, 2003). 

 
Elementos gráficos 

 
 Neste trailer a inserção de elementos gráficos textuais ou imagéticos não é 
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observada. Em algumas cenas de internet, surgem elementos gráficos, entretanto não 

foram considerados, uma vez que não são fruto de uma interferência externa, eles são a 

cena. 

 

Roupas, cenários e atores 

 

 Em relação às roupas, percebe-se a seleção por peças simples e usáveis, com 

exceção da menina, que se veste de um modo mais alternativo. Percebe-se que a cidade 

é de interior, pelos cenários apresentados, pelas roupas e pelo próprio estilo dos 

personagens. A menina destoa deste cenário, parecendo, por vezes, não ser real.  

 

MONTAGEM	  
 

 Neste trailer a montagem não se preocupa em criar uma narrativa clara e 

compreensível. A linearidade e a continuidade não são importantes, pelo contrário, a 

sequência de cenas confunde pela falta de lógica. Parece que existem duas histórias ao 

mesmo tempo, sugerindo montagem paralela, além da função expressiva da montagem. 

A presença de planos bastante próximos e o predomínio de cenas noturnas auxiliam na 

criação de um clima confuso. O predomínio de personagem narrador sobre os diálogos 

também é um fator que dificulta a criação da imagem narrativa. E a trilha, por seu lado, 

enfatiza todos estes elementos elencados aqui. Este é um trailer que não se enquadra 

nos padrões comerciais, ele tem um ritmo mais arrastado e imagens que parecem ter 

sido feitas com câmera amadora, que lhe confere um aspecto granulado e com uma 

iluminação diferenciada.  

 Em relação às transições entre as cenas, três situações são verificadas: no início do 

trailer a transição entre as cenas é direta, sem fade e sem fusão. Isto acontece até uma 

cena em que um carro acende e apaga suas luzes. A partir deste momento surge um 

grande bloco de imagens cuja transição é por fade, com o surgimento de uma tela preta. 

O final do trailer apresenta, novamente, a transição direta entre as cenas. Outros 

elementos que funcionam como transição são as telas pretas contendo indicações e 

premiações recebidas pelo filme. 
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PLANO	  PUBLICITÁRIO	  
 
 Do mesmo modo que os personagens não têm papel definido, suas emoções 

também não o são.  O trailer não revela características psicológicas dos personagens. 

Entretanto, percebemos uma certa solidão do personagem principal, o menino. Poucas 

são as cenas em que ele aparece com amigos, está sempre no computador, e mesmo a 

cena em que ele está no sofá com a mãe remete à solidão, à tristeza, à desconforto. As 

cenas da menina e do rapaz causam estranheza e oposição, pois ao mesmo tempo em 

que aparecem sorrindo e se divertindo, aparecem sérios e pensativos. O trailer tem um 

lado onírico, não só pelas cenas com aspecto caseiro, que não parecem reais, mas pelo 

encontro do menino com do Bob Dylan. Em relação à persuasão, vários são os 

elementos deste trailer que incitam à curiosidade, uma vez que pouco é compreendido, 

pouco é explicado. Já os elementos de auto referênciação estão presentes em grande 

quantidade. São vistas telas referênciando a Warner, a Petrobrás, o BNDES e a 

Dezenove Som e Imagens. São feitas quatro referências à seleções e premiações. Por 

fim, é feita referência ao nome do filme, ao diretor e ao autor do livro. 

 

Figura 35 – Elementos de auto-referênciação publicitária 
(Indicações e premiações; nome do filme, do diretor e do autor do livro) 

 
 
 

 Em relação à classificação de Quintana (2003) para os trailers, percebe-se que 

em Os Famosos e os Duendes da Morte, apresenta apenas a metade das características. 

Em primeiro lugar o trailer mostra que o filme existe, entretanto não consegue criar, no 

espectador, uma imagem clara do assunto ou da abordagem do filme. Neste trailer 

nenhum dos atores é apresentado e, apenas o diretor e o autor do livro são referênciados. 
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Por fim, a quarta e última característica está presente e de forma bastante intensa. É ela: 

instigar o interesse do espectador, que se sente atraído e  desafiado por algo que não 

entende. É claro que, este é um risco assumido neste trailer, uma vez que muitas 

pessoas podem se afastar de algo que não lhes é comum e natural. 

 

 Os Famosos e os Duendes da Morte se enquadra no tipo de trailer chamado por 

Montero (apud Iuva, 2007) de experimental, em função da linguagem fortemente 

baseada no visual e na não preocupação com a criação de uma narração linear, pelo 

contrário, neste trailer a sugestão tem um peso muito maior do que a história clara e 

simples. Por outro lado, os elementos de auto-referênciação estão bastante presente, 

especialmente na forma de seleção e premiações. portanto, pode-se dizer que este é um 

trailer não narrativo e auto-referêncial. Já em relação aos três momentos constitutivos 

do trailer, segundo Iuva (2007), percebe-se que o início é formado por telas contendo os 

logos da Warner, Petrobras, BNDES e Dezenove Som e Imagens. Já o meio não 

apresenta sustentação narrativa, mas é consistente em relação ao volume de imagens e 

elementos estéticos, diálogos e trilha. Já o final do trailer, apresenta em uma mesma tela 

preta o nome do filme, do diretor e do autor do livro. A tela seguinte contém vários 

logos e marcas, como da Ancine  e do governo de São Paulo e o site do filme. 

Finalizando, surge uma tela que faz referência à classificação indicativa.  

 

 

7.6	  Trailer:	  As	  melhores	  coisas	  do	  mundo	  (2010)	  
 
 Um dos filmes de 2010 selecionado, foi  As Melhores Coisas do Mundo 

(http://www.asmelhorescoisasdomundo.com.br/) que conta com a direção de Laís Bodanzky, a 

mesma de Bicho de Sete Cabeças. No trailer, percebe-se que o universo adolescente é 

retratado com bastante realismo: o viver em grupo, as amizades, as angústias, os 

namoros. Neste trailer, percebe-se um equilíbrio entre os diferentes procedimentos que 

constroem a sua narrativa, a sua linguagem fílmica. O plano de conteúdo tem força, uma 

vez que a história é enfatizada, juntamente com o papel dos personagens, em especial 

Mano, o protagonista. Os elementos expressivos também têm importância, visto que 

elementos gráficos diferenciados estão presentes, a trilha é destacada, assim como o 

ritmo conseguido em alguns momentos, através da junção de planos curtos e trilha. Por 

último, o plano publicitário também é enfatizado, através do tom emocional que partes 
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da narrativa atingem e através de elementos de auto-referênciação, utilizados para atrair 

o espectador através da familiaridade. 

 

PLANO	  DE	  CONTEÚDO	  
  

Em relação ao plano de conteúdo, que contém os aspectos formadores da narrativa, 

como as cenas que constituem a história e os próprios personagens, percebe-se que a 

intenção é a clareza. Uma história é contada: pelas cenas, pela continuidade, pelo 

diálogo e pela narração, de responsabilidade de personagem narrador, o que Iuva (2007) 

chama de voz off, ou seja, aquela  proferida por um personagem que não aparece no 

enquadramento. O trailer revela parte do filme: sabemos do que trata, percebemos 

diálogos entre as personagens e vemos sequências de cenas. A força das personagens é 

grande: têm um nome, são apresentadas, sua relação é explicada (pelas cenas e mesmo 

pelos diálogos) e o papel de cada uma na história fica claro. Ainda em relação às 

personagens, percebe-se a presença de um protagonista, Mano, que recebe bastante 

ênfase, sendo o foco deste trailer. Sobra a construção da narrativa, percebe-se que o 

início do trailer concentra cenas de convívio escolar e entre os adolescentes. Cenas de 

convício familiar incluem apenas os dois irmãos, mano e Pedro. Já cenas familiares com 

os pais só surgem a partir do meio do trailer. 

 

PLANO	  EXPRESSIVO	  
 

Planos, ângulos de filmagem, enquadramentos e movimentos de câmera 

 

 Em As Melhores Coisas do Mundo, os planos conjunto são comuns. Isto se 

explica no momento em que a história se passa, em grande parte, em uma escola e tem 

como personagens um grupo de adolescentes, que aparecem em sala de aula, no recreio 

e na saída do colégio e em festas. Planos gerais também aparecem bastante, o que 

permite uma excelente ambientação neste trailer que é bem urbano. Um aspecto 

interessante é a frequência com que aparecem planos mais próximos, do médio ao close, 

vários deles, fechados. Acredito que a seleção por estes planos esteja mais relacionada 

com a criação de uma estética particular do que com uma construção de sentido. Em 
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alguns momentos, planos bastante curtos são utilizados em sequência, criando uma 

estética bastante próxima de um videoclipe. 

 

 

Figura 36 – Planos encontrados em As Melhores Coisas do Mundo 
(Em sentido horário: geral, primeiro, médio e primeiríssimo) 

 

 

 Os ângulos de filmagem são variados. São encontrados planos frontais, diagonais 

e laterais. Um plongée quase transversal é visto na cena em que Mano toca violão no 

chão do quarto, um contra-plongée suave e bastante próximo é observado na cena em 

que Pedro e Mano se abraçam, e um plongée fechado é visto na cena em que Pedro está 

deitado com uma garota. Por vezes o ângulo de filmagem muda, pois são frequentes as 

cenas com movimentação das personagens.  

 

Figura 37 –Ângulos de filmagem encontrados em As Melhores Coisas do Mundo 
(Plongée e contra-plongée suave) 
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 Vários tipos de enquadramentos são encontrados podendo, inclusive, variar dentro 

da mesma cena, em função da movimentação. Na cena que abre o trailer, formada por 

dois planos dos meninos correndo, a primeira parte mostra um dos meninos enquadrado 

da cintura para baixo e a segunda mostra os meninos enquadrados da cintura para cima. 

Em várias cenas se percebe a centralização das personagens ou a sua distribuição de 

modo a tornar o plano bem distribuído. Porém, em outros tantos planos, percebe-se um 

enquadramento pouco usual, desde a lateralização de um personagem, até os 

enquadramentos que utilizam pessoas e objetos como a moldura da cena, por vezes fora 

de foco e por vezes bastante próximo, o que dificulta o detalhamento e a própria 

compreensão. Ainda em relação ao detalhamento, em vários planos o personagem 

aparece sem cabeça, em uma das cenas em que Mano vai ter aula de violão se percebe 

que o enquadramento utiliza uma circunferência como borda e quando ele é atropelado 

uma das cenas é feita de dentro do carro.  

 
 Figura 38 – Enquadramentos encontrados em As Melhores Coisas do Mundo 

(Em sentido horário: da cintura para baixo, do peito para cima, sem a cabeça,  
carro como moldura, centralizado, dentro de circunferência) 
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 Ainda dentro do enquadramento, um detalhe é percebido nas cenas utilizadas 

neste trailer: em várias delas percebe que parte da imagem está fora de foco e em outras 

que toda a imagem é fora de foco. Como já foi comentado, percebe-se movimento de 

câmera em várias cenas: lateral, travelling e de baixo para cima. 

 

 
Figura 39 – Cenas contendo elementos fora de foco em As Melhores Coisas do Mundo  

 
 
Iluminação e cor 

 

 Neste trailer observa-se uma variação em relação à iluminação adotada. Algumas 

cenas são bastante claras, parecendo que há iluminação excessiva, sem formação de 

sombra no rosto das personagens. Isto pode ser visto nas cenas iniciais do trailer, mas 

também aparece ao longo da sua construção. Também se observa a presença de cenas 

com luz difusa, criando uma transição suave entre áreas iluminadas e áreas com sombra, 

como em algumas cenas em que Mano aparece na casa do professor de violão e no 

quarto com seu irmão. Mais comuns são as cenas em que a luz é dura, gerando áreas 

bastante escuras, como por exemplo na hora em que Mano pergunta ao seu irmão se ele 

já foi em prostíbulo. Entretanto, de modo geral, este é um trailer em que a iluminação 

parece sempre mais clara do que o real, com cenas em que o rosto das pessoas fica 

bastante branco e que o fundo se torna claro demais. Mesmo assim, o tom do trailer 

acaba sendo realista, pois as cenas claras se mesclam com cenas mais escuras.  

 A escolha da luz, neste trailer, provavelmente se baseia em uma característica da 
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iluminação que, segundo Martin (2003) é responsável pela criação da expressividade da 

imagem, através da criação de uma atmosfera particular. Já em relação à cor das 

imagens, o realismo é maior. As cores são bastante naturais e usáveis, e percebe-se que 

nenhuma das personagens parece artificial, montada ou caricata. Pelo contrário, todos 

parecem bastante verdadeiros, usando roupas comuns em qualquer escola de segundo 

grau. A boate é o único ambiente mais colorido, mas não é exagerado, tem pouca 

iluminação e a cor se explica pela presença de luzes.  

 
 

 
Figura 40– Iluminação e cores encontradas em As Melhores Coisas do Mundo  

(Em sentido horário: claridade excessiva, luz dura, coloração rosada, luz suave e cores naturais) 
 
 
 
Elementos sonoros 

 
 Neste trailer se observa a alternância de momentos com e sem trilha. Em relação 

às trilhas, sete momentos diferentes são percebidos, todos relacionados com a duração 

dos planos, criando partes do trailer bastante rítmicas. Algumas são só instrumentais e 

outras tem voz. O primeiro momento com trilha começa aos 7”, junto com a primeira 

cena do trailer, a dos meninos correndo. A trilha, instrumental, dá ritmo para a cena, 

que é bem dinâmica. Depois a trilha continua numa cena deles na escola, que também é 

bem animada, depois ela começa a baixar de intensidade. A transição para a segunda 

trilha aproveita um elemento da cena: bem quando Mano toca uma nota no violão é feita 

a mudança da trilha. A segunda trilha inicia aos 15”, junto com o primeiro diálogo do 
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filme, uma fala de Mano, funcionando como um personagem narrador. Esta fala está 

introduzindo a história, e a trilha instrumental, calma, ambienta. Da mesma forma que 

na primeira, a transição para a terceira trilha é feita do mesmo jeito: com uma nota de 

guitarra. Esta nova trilha tem uma batida mais mais rápida, tem letra. Ela não mais 

ambienta, mas dita o ritmo das cenas, que ficam bem rápidas, e nos explicam sobre o 

que acontece.  É uma trilha bem jovem, corrida e as cenas que aparecem são exatamente 

assim, havendo sintonia entre som e imagem. Desta vez a transição é feita de forma 

diferente, em uma frase. Aos 30” uma mulher pergunta para Mano como ele se chama e 

a trilha, que vinha bem intensa tem um fade bem rápido. Depois da voz da mulher, o 

trailer fica por um tempo sem trilha Aos 35” o nome de Mano é apresentado e começa 

nova trilha, instrumental, ambienta mas de forma rítmica. É alegre, não chega a ficar 

invisível. Esta trilha dura 7” e está associada a uma parte do trailer que aborda 

sexualidade x virgindade. Depois dela surge outro momento sem sem trilha. Aos 45” a 

personagem Carol é apresentada e o som que vem com o nome introduz a nova trilha: 

instrumental, ambienta, parece ser só um violão e vai até a apresentação do Deco. 

Depois disto surge um novo momento de trilha, instrumental e ambiental, praticamente 

invisível. A trilha é cortada com um ruído que simula o som de uma foto sendo batida. 

O sexto momento de trilha inicia a 1’03”, também instrumental, discreta, com um som 

de guitarra. Por fim, para fechar o trailer, surge a última trilha, cantada por Arnaldo 

Antunes, ela está associada a um forte momento emocional do trailer. Esta é uma trilha 

que se “soma” com a história, não é neutra, ela faz parte da narrativa.  

 Assim, no trailer de As Melhores Coisas do Mundo, são encontrados dois dos 

tipos de músicas propostos por Aumont (2003), aquela que tem função dramática, 

criando uma atmosfera e aquelas que apresentam efeito pleonasmo, ou seja, de ampliar 

o efeito da imagem. Outro tipo de trilha identificada neste trailer, é aquela que Martin 

(2003) chama de música ambiente, ou seja, aquela que tem uma participação discreta, 

criando uma tonalidade geral, mas sem chamar a atenção. 

 Já os diálogos podem ser divididos em vários blocos de assuntos distribuídos ao 

longo do trailer. A primeira fala surge aos 15”, durante uma cena na boate em que 

Mano aparece entrando sozinho. Sua fala funciona como uma narração, a chamada voz 

off, segundo Iuva (2007). O personagem narrador diz “não é impossível ser feliz depois 

que a gente cresce”. As imagens que acompanham esta narração mostram pessoas 

sorridentes ou pensativas. A cena volta para a boate, e o personagem narrador diz “só é 

mais complicado”. As cenas seguintes revelam momentos de carinho.  A próxima fala 
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surge apenas aos 30”, com uma voz feminina de uma personagem que não se vê, que 

pergunta “como você chama?”. O menino responde “Hermano. Mano”. Depois surge a 

terceira situação de diálogo, quando Mano pergunta a seu irmão Pedro se ele já foi em 

prostíbulo. Este diálogo introduz um dos “assuntos” do trailer, a sexualidade, a 

virgindade. Depois disso surge uma parte em que a amiga de Mano, Carol é 

apresentada, através da conjunção de cenas e diálogo. O quarto momento de diálogo 

está relacionado à Deco, amigo de Mano com quem Carol está ficando. Quando o trailer 

completa 1’03” Mano aparece falando pra seu pai. Ele diz “você quer saber o endereço 

do inferno? o inferno é aqui”.  A sequência mostra cenas dos pais conversando sobre 

talvez tirar os meninos do colégio. Aparecem cenas de briga e Mano fala “tá todo 

mundo com medo de ser o zoado da vez”.  Surge outro conflito no trailer: a maldade 

com que alguns alunos são tratados, através de deboche e invasão de privacidade. 

Depois disto, Mano fala pro seu irmão, Pedro, que se ficarem sabendo do problema do 

pai eles estão ferrados, surgindo outro conflito no trailer. Nesse momento ressurge o 

assunto “música”, que antes havia aparecido na forma de imagens. Mano vai na casa do 

professor de violão. Que fala “ou você enfrenta, ou você amarela” e “que música você 

quer tocar?”. Este momento passa a idéia de que Mano tem que tomar as decisões que 

vão definir a história dele. Ele é quem decide a música que vai ditar a vida dele e ele 

tem que ter coragem pra encarar.  No final do trailer surge a apresentação dos atores, e 

a única que fala é Denise Fraga, mãe de Mano. A última cena do trailer se passa no 

colégio e um dos alunos brinca com Mano, dizendo que ele ainda é virgem. Neste 

trailer os ruídos não são abundantes, mas estão presentes do início ao fim, em diferentes 

momentos. Por vezes só se ouve trilha e, por vezes, um único ruído se sobressai a ela. 

Dentre os ruídos presentes, citamos: palmas, violão, bicicleta, vibração, ruído de vozes 

ao fundo som de beijo, porta abrindo, porta batendo, som de atropelamento, carros entre 

outros. Na cena em que Mano aparece batendo palmas, no início do trailer, o som é de 

várias palmas, o que indica que são originárias de outra cena. Percebe-se que sons são 

utilizados como elementos de transição entre blocos de cenas que apresentam um 

mesmo tema ou mesmo antecedendo algum momento em que há parada da trilha. Na 

apresentação dos três personagens um som também está associado. Este é um trailer 

que não apresenta narrador mas, como já foi apontado anteriormente, há um momento 

em que o personagem age como narrador, aos 15” com duas frases em sequência.  
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Elementos gráficos 

 

 Os elementos gráficos presentes neste trailer se dividem: apresentação dos atores 

e demais elementos de auto-referênciação, apresentação das personagens e do nome do 

filme. A referência às produtoras e à diretora do filme é feita sobre uma tela preta. Os 

caracteres são brancos simulam palavras escritas em um quadro-negro. Os mesmos 

caracteres são utilizados na apresentação dos atores, a diferença é que o texto aparece 

sobre uma cena do filme e não mais sobre uma tela negra. Já as personagens são 

apresentadas de uma maneira particular. A seleção dos caracteres e a cor escolhida para 

cada um, dá uma cara de abertura de programa jovem, um programa da MTV ou 

Multishow. Mano aparece com seu nome em amarelo, Carol em rosa e Deco em verde. 

Todos com uma borda preta. O nome do filme também é apresentado através de uma 

inserção textual. Ele é exatamente igual ao do poster de divulgação e, tem o aspecto de 

um desenho feito à caneta em um caderno de aula. Percebe-se que três elementos de 

referênciação textual estão intimamente ligados ao ambiente escolar, enquanto o quarto 

remete à um universo jovem. 

 

 
 

 
Figura 41 – Elementos gráficos encontrados em As Melhores Coisas do Mundo  

(Nome do filme, apresentação dos atores, elementos de auto-referênciação e apresentação dos 
personagens) 
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Roupas, cenários e atores 
 

 
 Neste trailer, roupas e cenários funcionam na mais perfeita sintonia na criação da 

atmosfera escolar. Com o auxílio dos atores, toda a narrativa é retratado com fidelidade. 

Em relação às roupas, elas são completamente usáveis. São jovens e bem descontraídas 

e emprestam um ar de realismo. A impressão é de que o colégio é de classe média, 

média alta talvez. A maior parte das cenas se passa exatamente no colégio, mas algumas 

se passam no quarto, em um prostíbulo, na casa do professor de violão e em uma boate. 

A cidade também é bastante retratada, uma vez que várias cenas externas com boa 

ambientação estão presentes. Em relação aos personagens, percebe-se que a intenção foi 

criar um universo completamente dentro da realidade, com jovens normais e não jovens 

“montados” ou estereotipados, que é o mais comum em filmes ou novelas que abordam 

o assunto. Todos agem com naturalidade e estão perfeitamente encaixados no papel: o 

papel deles mesmos. Ainda em relação à cidade, percebe-se tratar de São Paulo, em 

função do nome do colégio.  

 

 
Figura 42 – Roupas e cenários encontrados em As Melhores Coisas do Mundo  

(Em sentido horário: prostíbulo, interior da escola, fachada do colégio e quarto do Mano) 
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MONTAGEM	  
 
 Neste trailer observa-se a presença de diferentes momentos de montagem. Em 

algumas sequências de cenas observa-se linearidade, em outras falsa continuidade. 

Outra parte, por sua vez, apresenta uma sequência de cenas não relacionadas, formadas 

por planos bastante curtos, o que gera um efeito de aceleração, com um aspecto de 

videoclipe. Esta aceleração apresenta sintonia com a trilha do momento, gerando um 

efeito de excitação e euforia, o que pode influenciar a emoção sentida pelo espectador. 

De modo geral, os planos deste trailer são curtos, com poucos apresentando mais de 3”. 

Outro efeito interessante conseguido na montagem do trailer de As Melhores Coisas 

do Mundo, é observado na hora em que Mano está sentado em um banco e as pessoas 

atrás dele se movem de forma acelerada. Isto acontece aos 1’04” do trailer e é feito por 

uma técnica chamada time lapses, que utiliza frames com intervalos de tempos longos. 

O tempo de cada um é acelerado na hora da montagem, dando à cena um efeito de 

passagem de tempo  acelerado (informação cedida pelo editor e finalizador Cedrique 

Borgias). 

 
 

 
Figura 43 – Time Lapses em As Melhores Coisas do Mundo  

 
 
 Em alguns momentos, observa-se a falsa continuidade, como na hora em que uma 

moça pergunta como o menino se chama e ele responde “Hermano. Mano”. Neste 

momento a continuidade é da ideia, porque a primeira cena do menino não corresponde 

à segunda, a mulher não aparece e a voz feminina está sobre uma imagem que não é a 

do diálogo.  Depois que o menino diz o seu nome, aparece outra imagem sua e seu 

nome aparece escrito em amarelo com bordas pretas. O mesmo acontece em outros 

momentos, em que um tema é o assunto, e as imagens e as falas são todas relacionadas 

com ele. Por exemplo: ficar, virgindade, sexualidade, música, problemas na escola, 

emoção em casa. Percebe-se que o tema é que faz com que a falsa continuidade exista é 
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ele que dita a seleção das cenas. E, por mais que os diálogos não sejam abundantes, 

percebe-se que eles sempre estão presentes auxiliando a construção da falsa 

continuidade e ditando o tom com que as sequências de cenas é apresentada. Por vezes, 

os diálogos e as falas se justapõem a diferentes cenas, que não são as coincidentes. Este 

não é um trailer linear, uma vez que não é possível criar uma sequência cronológica 

entre as cenas, entretanto, em momentos, se percebe a ligação entre as cenas e a 

linearidade é verificada. Um exemplo é a conversa entre Mano e Carol sobre o fato de 

ela estar ficando com Deco. Em relação à transição, percebe-se a presença de uma única 

tela preta no início do trailer. Ela  corresponde exatamente à primeira mudança de trilha 

e antecede a primeira fala, que é a do personagem narrador. Esta primeira fala introduz 

a história, portanto, a tela preta também serve como um divisor, como se a parte anterior 

a ela fosse uma rápida apresentação do trailer. Depois  desta, as outras transições são 

diretas ou por fusão.   

 

 
Figura 44 – Transição do tipo fusão em As Melhores Coisas do Mundo  

 
 
 

PLANO	  PUBLICITÁRIO	  
 
 
 Em relação ao plano publicitário, percebe-se que grande ênfase é dada ao plano da 

emoção. Várias cenas revelam as angústias, os medos, as vergonhas, as dúvidas, as 

alegrias que são próprias do universo adolescente. A partir de um personagem principal, 

percebe-se a criação de uma narrativa de crescimento emocional, apesar da falta de 

ordem cronológica no trailer. Em várias cenas o personagem é encontrado enfrentando 
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seus medos e dúvidas: como na cena em que resolve, junto com seus amigos procurar 

uma prostituta e, principalmente, na cena em que vai até a casa do professor de violão. 

Uma frase deste, parece ser o ponto de transformação para Mano, que começa a 

questionar as coisas e a lutar pelo que acredita, o que acaba gerando brigas no colégio. 

Além disso, o menino ultrapassa um drama familiar que não é revelado no trailer. Este, 

é um dos elementos de persuasão encontrado, em um trailer onde diversos assuntos são 

expostos: invasão de privacidade, virgindade, o ficar, sexo, problema com pai, 

problemas na escola. Todos são apresentados de forma dinâmica, com o uso de planos 

curtos, o que não permite que se chegue a alguma conclusão. Isto, juntamente com a 

falta de linearidade causadora de confusão, acabam instigando a curiosidade.  

 Os elementos de auto-referênciação publicitária encontrados neste trailer são, o 

logo da  Warner, seguido pela tela de apresentação da produtora, com o texto “Uma 

produção Gullame em coprodução Casa Redonda e Buriti Filmes”.  

 

 
Figura 45 – Elementos de auto-referênciação em As Melhores Coisas do Mundo  

(Logo da Warner e referência à diretora) 
 

 
 

 No final do trailer, a 1’34”, a diretora é apresentada, sem que se faça referência ao 

seu nome, somente à suas obras anteriores. Depois desta apresentação aparece mais uma 

cena envolvendo Mano e começa a apresentação dos atores, na seguinte ordem: Denise 

Fraga, Paulo Vilhena, Caio Blat, Zé Carlos Machado, Fiuk e Francisco Miguez.  
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Figura 46 – Elementos de auto-referênciação em As Melhores Coisas do Mundo  

(Apresentação dos atores) 
 
 

 Um aspecto interessante em relação à apresentação dos atores foi percebido neste 

trailer. Dos três personagens principais apresentados com inserção gráfica durante o 

trailer, apenas um, o protagonista Mano, foi apresentado. Todos os outros atores 

apresentados têm fama nacional por aparecerem em novelas, séries e filmes nacionais. 

Com isto, fica clara a função publicitária da apresentação dos atores, para atrair o 

público a partir do reconhecimento de atores famosos. Outro aspecto interessante é que 

10”do trailer foram reservados para isto. Ainda em relação aos aspectos de auto-

referênciação, percebeu-se que, neste trailer, a diretora é apresentada antes dos atores, o 

que não é usual. Depois da apresentação do elenco, surge o nome do filme, em 

caracteres que lembrar desenho em folha de caderno. A próxima tela é preta e contém 

caracteres simulando giz com a informação de estréia “abril nos cinemas”, seguida por 

uma tela, também preta, contendo informações gerais sobre o filme, como site, atores, 

equipe, também escritos com os mesmos caracteres. Por último, uma tela contendo 

patrocinadores, apoiadores e outras empresas envolvidas. 

 De acordo com Quintana (2003), os trailers costumam apresentar quatro funções 

bem definidas. Nesta análise, percebeu-se que todas são encontradas no trailer de As 

Melhores Coisas do Mundo. A primeira diz respeito ao ato de mostrar que o filme 

existe e a segunda de esclarecer do que se trata o filme, o que ele aborda. A terceira 

função do trailer é apresentar a equipe envolvida na criação do filme. Neste trailer, 

percebe-se que os atores são apresentados, inclusive enfatizando os atores mais 

conhecidos no cenário nacional. A diretora também é apresentada, entretanto somente a 

partir da referência à seus trabalhos anteriores. O logo da Warner aparece no início do 
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trailer, seguido pela produtora envolvida. Por último, Quintana revela que todo trailer 

tem a função de instigar o interesse do espectador. Aqui, neste trailer, isto é feito de 

várias maneiras: a partir da ênfase nos atores, a partir da trilha que é convidativa, do 

ritmo criado pela montagem rápida em alguns momentos, pelo tema que é voltado a um 

público adolescente, que se identifica com a narrativa e também em função dos diversos 

elementos que incitam a curiosidade e que não têm sua solução revelada.  

 Já em relação aos tipos de trailers que são trazidos por Montero (apud Iuva, 

2007), este é um trailer que pode ser classificado como trailer narrativo não-linear, uma 

vez que constrói uma narrativa que não é baseada na linearidade, na cronologia dos 

fatos. As cenas são apresentadas, conflitos são percebidos, sequências com continuidade 

aparecem, permitindo um entendimento da história e um (re)conhecimento dos pontos 

sedutores da trama, mas sem que se defina a ordem com que acontecem. Entretanto, em 

alguns momentos, o trailer apresenta linearidade. Assim, este é um trailer narrativo não-

linear, como momentos de linearidade. 

 Em As Melhores Coisas do Mundo, os três momentos constitutivos do trailer 

trazidos por Iuva (2007) estão presentes. No início, são observados o logo da Warner e 

uma tela contendo o nome da produtora envolvida. Já o meio, é formado por uma 

sequência bastante rápida e dinâmica de trechos do filme, com poucos diálogos mas 

com uma perfeita construção da narrativa, a partir da força que é colocada nos 

personagens e nos momentos de tensão e emoção. O final, por sua vez, apresenta a 

diretora e os atores envolvidos, faz referência à data de estréia e ao nome do filme, 

mostra uma tela com várias informações sobre o filme, mas em um tamanho reduzido e 

uma tela contendo logos das empresas envolvidas e apoiadores. Por último, surge uma 

indicação para que se procure conhecer a classificação indicativa.  
 

7.7	  Trailer:	  Sonhos	  roubados	  (2010)	  
 
 O filme Sonhos Roubados (http://www.sonhosroubados.com.br/), de 2010, tem 

direção de Sandra Werneck, a mesma de Bicho de Sete Cabeças. No elenco, três atrizes 

iniciantes que vivem as adolescentes do filme, Nanda Costa, Amanda Diniz e Kika 

Farias. O filme também conta com os atores Marieta Severo e Daniel Dantas em seu 

elenco. O trailer tem 1’27” e se caracteriza por uma construção narrativa baseada no 

visual. A apresentação das cenas é feita de forma rítmica, acompanhando a trilha 

sonora, e sem se importar com uma construção linear da história. Sabemos do que a 
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história trata, conhecemos as personagens, sabemos dos seus dramas e desejos. 

Entretanto, o que nos é apresentado é superficial, não permitindo uma construção 

aprofundada da trama. 

 

PLANO	  DE	  CONTEÚDO	  
 
 Em relação ao plano de conteúdo, que envolve os elementos que constroem a 

narrativa, como a sequência de cenas e os personagens da história, percebe-se que a 

intenção não é a de criar uma imagem clara e simples na mente do espectador. Os 

personagens são apresentados, são reconhecidos, se compreende seus papéis e relações, 

suas emoções, dramas e desejos, entretanto, as cenas que são apresentadas não tem o 

objetivo de construir uma história linear. Em poucos momentos do trailer, as cenas 

revelam uma sequência linear que permite a construção de conhecimento. Assim, em 

termos de ênfase e força, neste trailer o plano de conteúdo não é considerado o “ponto 

alto”, entretanto, a importância que é dada ao papel de cada uma das personagens, 

especialmente as três meninas, não pode ser desconsiderado. Especificamente em 

relação à narrativa, é importante (re)enfatizar a não linearidade com que os fatos são 

expostos. Percebe-se que, apesar da apresentação de detalhes da história, não é possível 

que se saiba a sua cronologia, o que não impede que a essência e o tom do filme sejam 

compreendidos e que as angústias e dramas das personagens sejam conhecidos.  

 
 

PLANO	  EXPRESSIVO	  
 
 Este é um trailer que enfatiza muito o seu plano expressivo. A sua construção é 

fortemente baseada no aspecto visual, a partir do uso associado de elementos de som e 

imagem, criando ritmo. Percebe-se o poder da cor, da iluminação, do uso de planos 

curtos e dos elementos de transição. Assim, elementos expressivos da linguagem 

cinematográfica, juntamente com personagens e plano emocional, tem grande 

importância neste trailer. 

 
 
Planos, ângulos de filmagem, enquadramentos e movimentos de câmera 

 
 Este é um trailer que apresenta vários tipos de planos: gerais, conjunto, primeiros,  
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primeiríssimos e até detalhe. Os gerais e conjunto, que são a maioria, ambientam bem 

permitindo que se construa uma boa imagem do lugar em que a história se passa, 

mesmo quando são mais fechados. Alguns planos são de difícil avaliação em função de 

um fator relevante em relação a eles: a duração. Em várias cenas, são encontrados 

planos bastante curtos, com duração de menos de um segundo, só sendo percebidos 

após uma observação atenta e a repetida. O início do trailer é formado por vários planos 

gerais que, apesar de apresentarem uma curta duração, permitem a ambientação, uma 

vez que cada cena é formada por, no mínimo, quatro planos. Isto é percebido na cena da 

menina na bicicleta e na cena da praia. Neles, a mesma encenação é apresentada com 

variações no plano ou no enquadramento, sempre em sintonia com a trilha, o que 

acrescenta um aspecto ritmado às cenas. Apesar da rapidez com que cada plano é 

apresentado, se consegue compreender a cena, pois o conteúdo dos planos não varia 

muito.  

 

 
Figura 47 – Planos gerais em sequência em Sonhos Roubados  

 
 
 

 A cena da festa apresenta planos mais próximos e fechados e igualmente rápidos. 

Aqui, o conteúdo é compreendido mais em função da ação (a dança em si) e da 

iluminação, do que da visualização do que está presente na cena. Alguns destes planos 

da festa são tão curtos que só foram percebidos depois que o trailer foi assistido 

inúmeras vezes. Especificamente em relação à estes planos, acredita-se que tenham uma 

função estética e de dar o ar de videoclipe que este trailer apresenta.  
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Figura 48 – Planos próximos em sequência em Sonhos Roubados  

 

	  
 Depois da cena da praia, surge a cena em que uma das meninas está deitada na 

cama. A partir deste momento, os planos começam a ser mais longos e ter um efeito 

mais informativo, uma vez que o próprio tipo de plano, mais aberto, e sua duração, 

permitem que o espectador compreenda de forma clara o seu conteúdo. Muitas vezes, a 

compreensão é auxiliada por um apoio conseguido através das falas. Mesmo a cena do 

beijo na festa, que também é formada por uma sequência de três planos, tem sua 

compreensão facilitada pelo suporte do diálogo e pela duração, um pouco maior que a 

das cenas anteriores da festa. Segundo Martin (2003), planos gerais deixam o 

personagem diminuto em relação ao ambiente e, assim, integrado à ele. É o caso das 

cenas em que as meninas aparecem na praia, fazendo parte do cenário, com 

naturalidade. Estes planos também podem, segundo o autor, remeter a um sentimento de 

solidão, o que não deixa de ser verdade nesta cena, uma vez que as três meninas estão 

sozinhas, longe do movimento e das outras pessoas, que aparecem no fundo da cena, 

representadas pelo trânsito. Já em relação aos planos mais próximos, Martin (2003) 

chama a atenção para a ausência de distância entre espectador e personagem, o que faz 

com que o primeiro praticamente penetre na intimidade do segundo. Isto fica bastante 

visível aqui, no trailer de Sonhos Roubados, especialmente no close de uma das 

meninas chorando e nas várias diferentes cenas em planos próximos das meninas na 
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festa, dançando e se divertindo. Já na cena em que uma das meninas aparece transando 

com um homem, o plano selecionado é o geral, distante. A menina não parece feliz e 

este plano mais afastado mostra que ela está sozinha, solitária, mostra que está perdida. 

Se este fosse um momento de felicidade, provavelmente teria sido utilizado um plano 

mais próximo, mostrando a intimidade, a entrega, o carinho entre os personagens.  

	  
Figura 49 – Planos encontrados em Sonhos Roubados  

(Em sentido horário: Primeiríssimo plano, close, plano geral e plano médio) 
 

 

 Em relação aos ângulos de filmagem, pode-se afirmar o mesmo que foi dito em 

relação aos planos. Vários tipos de ângulos estão presentes, sendo que o frontal é o mais 

frequente. Também encontramos um plongée praticamente perpendicular à imagem, 

diagonal e de lado. Na cena do salão de beleza, a câmera é o espelho. Em uma das cenas 

da festa a câmera foi posicionada em baixo, mas muito das pessoas que estão dançando, 

assim, a imagem fica um contra-plongée bastante abrupto, nada suave e discreto. Em 

outro plano da festa, também filmado muito próximo das pessoas, se observa um leve 

plongée, que engloba as costas de uma moça, mas sem incluir sua cabeça. Nestes dois 

casos, percebe-se que o uso dos ângulos não segue as regras da teoria, trazidos por 

Roberts-Breslin (2009). Segundo a autora, no caso do uso do contra-plongée, ou seja, 

câmera filmando o objeto de baixo para cima, a intenção é deixá-lo com um aspecto 

superior, destacado. Já no caso do plongée, em que o personagem é filmado de cima 

para baixo, a função é diminuí-lo, achatá-lo, fazendo com que adquira um aspecto 
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inferiorizado. Entretanto aqui, estes dois planos, devido ao ângulo e ao enquadramento 

que recebem, bem como em função da sua duração, parecem ter o papel de dar o ar de 

videoclipe que este trailer tem em alguns momentos, ou seja, estão muito mais 

relacionados com a criação de uma dimensão estética particular deste trailer.  

	  

	  
Figura 50 – Ângulos de filmagem encontrados em Sonhos Roubados  

(Em sentido horário: Plongée transversal, frontal, contra-plongée abrupto, plongée suave) 
 

 

 Com planos curtos, rítmicos (em relação à trilha), com conteúdo pouco definido 

(em função da rapidez e também do enquadramento) e da coloração saturada. 

Reforçando o que já foi exposto, em alguns momentos os enquadramentos fogem ao 

padrão, auxiliando à criação de um aspecto de videoclipe. Isto é visto, principalmente, 

nos planos mais próximos. Entretanto, enquadramentos mais usuais também são 

encontrados, com centralização do(s) personagem(ns) e ocupação equilibrada dos 

espaços. A variação de enquadramento também é observada, uma vez que em várias 

cenas existe movimentação. Já o  movimento de câmera não é tão comum, aparecendo 

apenas três vezes durante o trailer. Em duas delas ele é bastante sutil, sendo melhor 

percebido em apenas uma das cenas, aos 45”: a cena em que uma das  menina aparece 

dentro de uma casa, transando com um homem. Nesta cena, além do movimento lateral, 

se percebe o uso das paredes e da janela como moldura para o plano. 
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Iluminação e cor 

  

 Este talvez seja, junto com os planos curtos em sequência, o aspecto mais 

marcante deste trailer. Em relação à iluminação, percebe-se uma alternância entre luzes 

mais suaves e luzes duras. Estas últimas são bastante comuns, criando efeitos de sombra 

bem marcados em várias cenas do trailer. Para Roberts-Breslin (2009) a luz dura, ou 

direta, contribui para a criação de um contraste elevado, uma vez que as sombras são 

escuras e com limites definidos. Esta iluminação tem a função de criar um visual 

expressivo. Já com a luz suave, as partes claras e a sombra ainda ocorrem, mas são mais 

graduais e com bordas menos definidas. É uma luz bonita e tranquilizante. Em algumas 

cenas parece haver mais luz do que seria esperado, porém em outras, se busca uma 

luminosidade mais natural, mais próxima do real. Estes aspectos valem tanto para as 

cenas diurnas quanto para as noturnas. Dancyger (2003) revela que algumas escolhas de 

iluminação tem a função de distanciar as imagens da realidade. E o mesmo é alcançado 

em relação às cores, com o uso de vermelhos quentes e azuis frios. Ainda em relação à 

coloração, percebe-se que a intenção é pela saturação, pela acentuação, o que dá um ar 

irreal às cenas, reforçando o clima de videoclipe. Percebe-se que existe um predomínio 

de cores quentes, apesar de, durante as cenas da festa, cores azuladas estarem presentes. 

Entretanto, estas são artificiais (provenientes da iluminação da festa) e tem sua presença 

explicada por isso. Mas na cena do salão de beleza, em que uma das meninas aparece, 

existe um tom amarelado na pele e nos cabelos da personagem. O vermelho também é 

uma cor recorrente neste trailer, nas roupas, cortinas da loja e paredes. Em relação às 

cores quentes, como o vermelho e o amarelo, Martin (2003) ressalta seu poder 

convidativo, caloroso e atrativo.  

 

 
Figura 51 – Iluminação em Sonhos Roubados  

(Luz dura e luz suave) 
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Figura 52 – Iluminação e cor em Sonhos Roubados  

(Em sentido horário: Iluminação natural, luz vermelha, predomínio de cores vermelhas,  
coloração amarelada em rosto e cabelos) 

 
 
 

 
Elementos sonoros 

 
 Neste trailer, a trilha é dividida em quatro momentos. O primeiro momento é 

instrumental, bem ritmado, que começa mais intenso e depois reduz a sua intensidade, 

correspondendo ao momento em que surgem os diálogos. Ele dura até os 43’’, que 

correspondem a cena em que um motorista freia ao ver uma das meninas: neste 

momento muda o tom do trailer, que deixa de ser de festa e alegria. A trilha continua 

instrumental, mais lenta e ganha um tom triste. Aos 52’’ que corresponde à cena em que 

a menina aparece chorando e uma voz afirma que todo mundo teria que ter mãe pra 

sempre, entra a trilha cantada. A letra da música tem perfeita sintonia com o tema do 

filme e, principalmente, com as cenas que estão sendo apresentadas. Por último, para 

fechar o trailer, inicia uma trilha instrumental mais percursional, bem animada. Ela 

também está em sintonia com as cenas que aparecem e com o tom com que o trailer 

termina: alegre, mostrando as três meninas na praia. Pode-se dizer que, neste trailer, os 

diferentes momentos da trilha estão em perfeita concordância com o conteúdo 

imagético. As cenas selecionadas, as frases que são ouvidas, os planos selecionados e a 

sua duração, bem como o tema da narrativa, têm sintonia com a trilha. 

  Isto é o que Aumont (2003) chama de efeito de pleonasmo, quando a música 
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amplia o efeito da imagem. 

 Este é um trailer em que os diálogos não são abundantes, entretanto, pontuam as 

situações e esclarecem particularidades dos personagens. A primeira fala, “eu vou 

querer uma festa de 15 anos”, corresponde a uma voz off, ou seja, aquela que é 

proveniente de um personagem que não está enquadrado (IUVA, 2007). Ela é 

acompanhada da imagem de uma das meninas pensativa, deitada na cama. Através da 

avaliação do conteúdo narrativo do trailer, assume-se que esta seja a voz da própria 

personagem, principalmente baseado nas cenas que se seguem: a cena do seu 

aniversário, porém uma festa simples, em casa, novamente a menina deitada na cama e 

uma cena da menina falando com um homem que trabalha em um local que parece ser 

uma oficina. Em algumas cenas, as frases se comportam como voz off e em outras como 

voz in, ou seja, aqueles que são proferidas pelo personagem que aparece no 

enquadramento (IUVA, 2007). O diálogo que se segue é: “fiquei a noite inteira te 

esperando, pai” e “pára de me chamar de pai. Você nem sabe se eu sou seu pai”. O 

diálogo é interrompido por cenas ou elementos de transição. Este é um diálogo que nos 

apresenta esta menina, tímida, cabisbaixa, por vezes com aparência contrariada. Que 

sonha em ter uma festa de quinze anos e em ter a companhia, a presença do pai. Já o 

segundo diálogo apresenta outra personagem. Esta menina é é a que menos é 

caracterizada, aparecendo em menos sequências de cenas. A frase dita, a partir de uma 

voz off, coincide com a imagem de um casal se beijando, “eu queria o Wesley (...)”. 

Neste ponto a imagem muda para as três meninas sentadas na areia da praia, e a menina 

aparece falando “me beijando”. Mais uma vez,  as imagens coincidem com o conteúdo 

sonoro, pois as cenas mostram o casal num quarto. Eles se beijam e o rapaz diz “mulher 

minha tem que ter quarto, sala, ar-condicionado”. Nestes dois momentos, percebe-se 

uma relação com o título do filme: estes são os desejos, os sonhos de duas das meninas. 

Entretanto, a terceira não exprime seu desejo na sequência, pelo contrário, as cenas e 

diálogos seguintes são, novamente, da primeira menina. Ela aparece em um salão de 

beleza, sentada na cadeira. A mulher, atrás dela diz “loiro platino não é cor pra criança, 

né?”. A cena seguinte mostra a menina, já com os cabelos loiros, em frente a um 

espelho. Sua voz, off, responde “mas eu não sou mais criança Dolores”. Aqui, o diálogo 

continua construindo o perfil psicológico desta menina, com seus desejos e anseios. Ela, 

visivelmente, quer parecer mais velha. Já o quarto momento de diálogo pertence à 

terceira menina, que parece ser a protagonista. Ele não chega a traçar um perfil 

psicológico dela mas, em conjunção com as cenas, revela uma adolescente vaidosa, 
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alegre, mas humilde, que deseja ter coisas mas não tem dinheiro para comprar. Sobre 

um cena da menina dançando em um ambiente aberto e se olhando em pedaços de 

espelho, surge a frase “e aí? quanto é que é a calça?”. Uma voz responde “Quarenta e 

nove”. Na cena seguinte a menina aparece experimentando uma calça. As outras duas 

estão no mesmo lugar, olhando roupas. A menina da bicicleta diz “a pessoa tem que 

ralar muito pra ser gostosa, né?”. As cenas seguintes, revelam o surgimento de uma 

situação de tensão, a menina aparece na rua, um carro passa por ela, em direção à 

câmera, freia bruscamente. O homem coloca a cabeça para fora e assobia. Ela olha para 

trás. Na cena seguinte ela está com outro homem, dentro de um lugar que não se define. 

 A menina não parece feliz. Uma voz masculina diz “tenho um programinha pra 

você”. Depois de uma cena no salão, em que é feita referência à dinheiro (o que está 

ligado às cenas e diálogos anteriores), uma voz off feminina diz “devia ter uma regra. 

Todo mundo devia ter mãe pra sempre”. Esta frase é acompanhada por três cenas de 

pessoas emocionadas. A última frase do filme, revela o desejo da terceira menina. Ele é 

simples e direto e mostra como a felicidade pode ser encontrada nas coisas mais banais. 

Em uma cena em que as três estão na praia, a menina diz “eu quero mesmo é aquela 

calça da gang”.  

 Já os ruídos não são frequentes. Durante as cenas de transição, ouve-se um som 

metálico, semelhante a um esmeril. Já durante as imagens do filme, ruídos são ouvidos 

na cena do parabéns em que as pessoas batem palmas, na cena da oficina, com um ruído 

semelhante à martelo e na hora em que o carro freia. Nestes três exemplos, somente na 

cena da oficina a origem do som, o martelo, não é vista, caracterizando um som 

assíncrono realista, aquele que, segundo Martin (2003) tem sua fonte na cena, mas esta 

não é revelada. 

 

 
Elementos gráficos 

 
 A inserção textual está presente em três momentos. Ainda no início do trailer, aos 

13” surge uma tela preta com o texto “uma produção Cineluz produções”, escrito com 

caracteres de coloração verde água. Depois disso, sobre a imagem das meninas na praia, 

com caracteres brancos, na mesma fonte anterior, surge o texto “festival do rio - melhor 

filme - júri popular”.  
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Figura 53 – Elementos de inserção textual em Sonhos Roubados  
(Premiações: melhor filme e melhor atriz) 

 

 Os caracteres já aparecem junto com a primeira cena das meninas na praia, que é 

formada por uma sequência de três diferentes planos com pequena variação de 

conteúdo. Depois desta sequência da praia, surge uma tela de transição e volta para a 

cena das meninas na praia. Os caracteres estão presentes de novo, exatamente iguais aos 

anteriores, porém com um texto diferente “festival do rio - melhor atriz”. Esta cena é 

formada por um único plano e apresenta os caracteres em toda a sua duração. Em ambos  

os casos, os caracteres entram direto junto com a tela preta, sem fade. No meio do 

trailer, sobre uma cena das três meninas, surgem os mesmos caracteres brancos com o 

texto “mesmo quando os sonhos se perdem”. A frase parece incompleta, mas não 

apresenta reticências indicando continuidade. Os caracteres parecem entrar direto com a 

cena que, por sua vez, entra por fade. Eles ficam na tela durante toda a cena, e 

desaparecem por fade. Junto com esta cena das meninas contendo o texto, entra a trilha 

cantada, criando uma perfeita sintonia entre imagem + texto + trilha. A segunda parte da 

frase aparece alguns segundos e duas cenas depois. Na terceira cena após a das meninas, 

surge uma tela preta contendo a frase “é possível encontrar um futuro”. A tela preta 

entra direto, e os caracteres parecem entrar um pouquinho depois. Por fusão outra 

imagem das meninas vai surgindo, ao mesmo tempo em que desaparece a tela preta. O  

texto permanece por 4” até desaparecer por fade, enquanto a cena continua mais um 

pouco. Neste caso, texto e imagem apresentam sintonia, uma vez que a cena mostra 

duas das meninas sorrindo e, somente a terceira, parece contrariada. A trilha, que ainda 

é a mesma, destoa um pouco, por ter um tom triste. Já o final do trailer é marcado pela 

inserção textual de auto-referênciação: toda contendo os mesmos caracteres sobre uma 

tela preta. A exceção é a tela contendo o nome do filme, que é escrito com a mesma 

fonte encontrada no site e cartazes de divulgação. Observa-se uma variação da 

coloração dos caracteres. A apresentação dos atores se dá, também, sobre a tela preta, 

Em nenhum dos momentos os caracteres apresentam movimento.  
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Figura 54 – Elementos de inserção textual em Sonhos Roubados  

(“mesmo quando os sonhos se perdem é possível encontrar um futuro) 
 
 
Roupas, cenários e atores 

 
 A história narrada neste trailer se passa em um bairro simples, de periferia, de 

uma cidade que não é especificada, mas que provavelmente é o Rio de Janeiro. Roupas 

e cenário trabalham em sintonia na criação desta narrativa: mostram que os personagens 

que são de uma classe baixa mas que vivem bem. O trailer não “passa” uma sensação 

de miséria. As personagens principais são vaidosas e estão sempre bem arrumadas. Os 

cenários: casa, quarto, loja, a cela e o próprio salão são responsáveis pela criação do ar 

realista das cenas. Em uma das cenas dentro do salão de beleza aparece um cartaz com 

preços. Nele está escrito: “Buço + aquicila R$15,00  virilha + 1/2 perna R$22,00)”. 

Este cuidado com detalhes que “aproximam” a história da realidade, acrescenta 

naturalidade e realismo à cena. Em nenhum momento a impressão é de uma cena 

“montada”.   

 
 

MONTAGEM	  
 
 
 Neste trailer, duas diferentes situação de montagem são percebidas. Em alguns 

momentos, como no início do trailer, nas cenas da praia e da festa, uma montagem 

rítmica, em sintonia com a trilha, é percebida. Em outros momentos, a montagem 

permite que os segmentos de cenas selecionados construam uma narrativa.  

 As primeiras sequências do trailer são construídas a partir da montagem de planos 

bem curtos da mesma cena, criando um efeito de “salto”. Isto é percebido nas cenas das 

três meninas na praia e na festa, dançando e se divertindo. Segundo Dancyger (2003) 
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quanto mais curtos os planos, maior a dramaticidade atingida. Porém, aqui, em Sonhos 

Roubados, percebe-se que a intenção não é deixar a narrativa mais dramática, mas 

causar impacto, a partir de uma linguagem e de uma estética particulares. Com isto, o 

trailer se torna dinâmico, o que estimula a curiosidade. Nesta hora, a montagem não 

tem função narrativa, mas expressiva e rítmica.	  A montagem rítmica é aquela que se 

baseia no tamanho dos planos selecionados, o que, em associação com a trilha, deixa a 

cena ritmada (AUMONT, 2003). E a montagem expressiva, segundo Martin (2003) é 

aquela que pode, entre outros elementos, se caracterizar pela aceleração. Em relação ao 

tipo de plano e de corte, Aumont (2003) informa que, geralmente, ocorre raccord, que é 

uma forma de encadeamento entre dois planos, que ocorre de forma discreta e contínua, 

o que não distrai a atenção do espectador da narrativa. Entretanto, quando ocorre 

encadeamento entre dois planos semelhantes, o raccord é chamado salto. Salto, ou 

jump cut, ocorre quando, durante a montagem de uma cena, são selecionados dois 

planos praticamente idênticos, entre os quais a distância espaço-temporal é muito fraca. 

Assim, a montagem é feita entre dois planos que são, na verdade, fragmentos de uma 

mesma cena. Segundo o autor, o efeito visual é tocante, principalmente quando a cena é 

centrada em um ou dois personagens estáticos. O resultado é que o personagem parece 

saltar, daí originando o nome jump cut. Covaleski (2009) revela que foi Godard que, em 

1967, inventou o jump cut, corte descontínuo que pode ser usado tanto entre duas cenas 

em movimento quanto entre uma em movimento e outra parada. Para Roberts-Breslin 

(2009) quando o jump cut é utilizado, a edição quebra as regras da continuidade.  

 Em relação à linearidade, este é um trailer que não prioriza a construção linear e 

cronológica de suas sequências de cenas. Isto pode ser compreendido no momento em 

que se percebe que este trailer não tem sua força na narrativa, mas no impacto visual, 

estético. Trazemos a teoria de Roberts-Breslin (2009) que aborda a não-linearidade 

narrativa, afirmando que tem como objetivo desafiar tempo e lugar, criar sentido de 

personagem e/ou provocar uma resposta emocional no espectador. Neste trailer, os 

quatro objetivos são alcançados, principalmente em relação ao tempo. Mas também se 

percebe a força que é centrada nos personagens e a emoção que a trama desperta. Já em 

relação à continuidade, percebe-se que, em vários momentos, a sequência de cenas em 

associação com as falas e diálogos, adquire uma construção de falsa continuidade. Isto é 

verificado na cena em que uma das meninas está deitada na cama ao mesmo tempo em 

que uma voz fala do desejo de ter uma festa de quinze anos. A cena seguinte é uma 

comemoração de aniversário. Outro momento de aparente falsa continuidade inicia 
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quando outra menina está experimentando uma calça. Neste momento se percebe que as 

meninas não tem dinheiro e a sequência de cenas que se segue esta ligada a isto: carro 

freiando - voz que convida a menina para fazer um programa - cena da menina em uma 

casa com um homem - cena da menina do aniversário recebendo dinheiro ao mesmo 

tempo em que uma voz pergunta quem deu aquele dinheiro para ela.  

 Segundo Roberts-Breslin (2009) a montagem, ao unir imagem e som, estrutura 

os trechos da narrativa, definindo o conteúdo das cenas, sua ordem e sua duração, bem 

como sua relação formal. No trailer de Sonhos Roubados, percebe-se que a relação 

formal e a duração dos trechos selecionados são enfatizadas. A relação formal, que diz 

respeito a movimento e cor, em algumas cenas deste trailer, não fluem de forma natural 

e continua, o que exige que o espectador se adapte. Entretanto, quando relacionado com 

o fator tempo, percebe-se que a duração de alguns planos impede a adaptação e, com 

isto, mais uma vez, se percebe a não preocupação com a narrativa, mas com a criação de 

uma dimensão estética. Ainda em relação ao tempo, a autora afirma que a aceleração 

das unidades pode criar um sentimento de excitação. 

 Por último, um elemento que chama bastante atenção e que tem uma sintonia 

perfeita com a linguagem que foi selecionada para construir a narrativa deste trailer, é a 

forma com que é feita a transição entre as cenas. Além das formas tradicionais de 

transição direta, fade e fusão, é feito o uso de telas pretas e de planos bastante curtos de 

cenas do filme. Este último elemento, é visto, principalmente no início do trailer, 

quando o ritmo é mais acelerado: entre algumas cenas é visto um brilho que, o exame 

minucioso, revela se tratar de faíscas provenientes de um esmeril. Alguns planos 

bastante curtos de cenas de dança na festa também são usados como elemento de 

transição entre as cenas, uma vez que sua duração impede que se distingua a imagem 

das cenas. Por último, uma tela formada por cores desfocadas, como se fossem 

provenientes de um globo de luz usado em festas, aparece entre as cenas. Ainda em 

relação aos elementos imagéticos de transição, por vezes percebe-se que sua função é 

exatamente esta: fazer a transição entre duas cenas diferentes, ou não. Entretanto, em 

outros casos, os elementos parecem estar ditando o ritmo da sequência. 
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Figura 55 – Elementos de transição em Sonhos Roubados  

(Em sentido horário: dois diferentes planos do esmeril, fusão entre cenas e luzes desfocadas) 

	  

PLANO	  PUBLICITÁRIO	  
 
 
 Em relação ao plano publicitário, que inclui aspectos emocionais, elementos de 

persuasão e de auto-referênciação, percebe-se que certa ênfase é dada pelo trailer. 

Entretanto, estes procedimentos não ultrapassam a força dos elementos expressivos, eles 

sim dão a cara e o tom do trailer. Em relação aos elementos emocionais, percebe-se que 

toda uma sustentação psicológica é feita: através de cenas e diálogos que mostram as 

adolescentes se divertindo e brincando, mas também enfrentando dramas e angústias. 

Apesar de não ser possível traçar um perfil psicológico dos personagens, consegue-se 

compreender particularidades, especialmente das três meninas. A menina que pinta o 

cabelo de loiro, é bastante tímida, retraída, por vezes triste: sonha em ter uma festa de 

15 anos, sonha com a presença do pai e não quer mais ser considerada criança. A 

menina que aparece andando na bicicleta no início do trailer, e que parece ser a 

protagonista, é bastante alegre e vaidosa, está sempre rindo e brincando. Mas tem 

vontade de ter coisas, como por exemplo a calça que experimenta na loja. Isto, 

inclusive, parece ter sido fator decisivo para que tenha aceito fazer programa. Na 

verdade, o trailer não deixa claro se a menina começa a fazer programas, mas dá a 

entender que ela aceitou pelo menos uma proposta. Já a terceira menina só aparece 

alegre e com o namorado. Os elementos de persuasão parecem estar profundamente 
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ligados aos elementos expressivos de linguagem, que dão a este trailer uma estética 

diferenciada. Entretanto, vários elementos apresentados na narrativa servem como ponto 

de atração para os espectadores. Como exemplo, podem ser citadas: a relação entre uma 

das meninas e seu suposto pai e a dúvida se a outra personagem começa mesmo a fazer 

programa. Em relação aos elementos expressivos, Montero (apud Iuva, 2007) revela 

que, podem ser considerados persuasivos, elementos de composição auditiva como a 

trilha sonora, em função do ritmo e elementos com poder visual. 

 Já em relação aos elementos de auto-referênciação, observa-se um único logo no 

início do trailer, o da Europa Filmes. Este, sofre uma interferência, como se fosse 

atingido por um raio. É mais um elemento que entra em sintonia com a linguagem 

utilizada no trailer.  

 

 
Figura 56 – Interferência no logo da Europa Filmes, em Sonhos Roubados  

A sequência inicia com um efeito de “flash” ou raio) 
 

	  
 
 
 As outras informações estão, em sua maioria, contidas em uma tela preta de 

transição, com caracteres de cores diferentes. São elas: uma referência à produtora 

(Uma produção Cineluz Produções), o nome do filme, uma referência à diretora (um 

filme de Sandra Werneck), a apresentação dos atores, que é feita toda junta, sem 

imagens, tela contendo patrocinadores, apoiador e outros logos e o site do filme. Sobre 
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cenas do filme, surgem informações sobre premiações recebidas pelo filme: a de melhor 

filme júri popular e a de melhor atriz, ambas no Festival do Rio 

 
 

 
Figura 57 – Elementos de auto-referênciação em Sonhos Roubados  

(Em sentido horário: referência à produtora, nome do filme, apresentação 
 da diretora e apresentação dos atores) 

 
 
 
 
 As quatro funções do trailer trazidas por Quintana (2003) estão presentes em 

Sonhos Roubados. Em primeiro lugar, ele mostra que o filme existe. Em segundo, 

mostra do que trata sem revelar muitos detalhes. O trailer também mostra quem são os 

atores envolvidos, apesar de não apresentá-los através da união de som-imagem-

caracteres. A apresentação é simples, como todos os nomes presentes em uma mesma 

tela, sem grandes distinções entre cada um. Da equipe, somente a diretora é apresentada 

e sem fazer referências à suas obras anteriores. Por último, este é um trailer que instiga 

o interesse, em função de sua estética, de sua linguagem jovem fortemente ligada ao 

visual e à musicalidade e por  apresentar conflitos que não se resolvem. 

 O trailer de Sonhos Roubados pode ser enquadrado no tipo experimental de 

trailer, segundo a classificação de Montero (apud Iuva,2007). Este tipo de trailer não se 

baseia na narração e nem na referênciação textual. A apresentação de cenas 

acompanhadas por trilha, criando um atração visual, é que é relevante. Nem os diálogos 

são considerados muito importantes. 
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 Segundo Iuva (2007), os trailers costumam apresentar uma sequência de 

momentos constitutivos, que acabam por dividi-lo em três momentos: início - meio - 

fim. No início, geralmente são apresentados os logos das (empresas) envolvidas, 

funcionando como uma marca de fábrica do filme. Em Sonhos Roubados, não é 

apresentada a sequência de logos que, frequentemente é colocada no início dos trailers, 

antes das imagens. Aqui o único logo que aparece é o da Europa Filmes, que é inserido 

entre cenas do filme, depois do início do trailer. Um segundo depois, surge uma tela 

preta que faz referência à produtora: “uma produção Cineluz Produções”, sem logo 

acompanhando. Já o meio do trailer, tem pouca sustentação narrativa, mas contém 

várias cenas e diálogos, com boa apresentação dos personagens. Alguns momentos se 

caracterizam, e se destacam, pela ritmicidade. Já a última parte constituinte do trailer, 

apresenta os elementos de auto-referênciação, como o nome dos atores e da diretora. 

Aqui também é feita referência à data de estréia (em breve nos cinemas) e é divulgado o 

site do filme 

7.8	  Trailer:	  Antes	  que	  o	  mundo	  acabe	  (2010)	  
 

 Com co-produção da casa de Cinema de Porto Alegre, Antes que o mundo 

Acabe (http://www.antesqueomundoacabeofilme.com.br/), dirigido por Ana Luiza 

Azevedo, foi um dos filmes de 2010 selecionados para ter seu trailer analisado. 

Abordando conflitos adolescentes, este drama de 97’, conta com um grupo de atores 

gaúchos estreantes, como Pedro Tergolina, no papel de Daniel, Eduardo Cardoso, como 

Lucas e, a menina, Bianca Menti. O trailer tem 2’ e revela as aventuras destes três 

adolescentes numa típica cidade do interior gaúcho. Com um tom ingênuo, a história 

passeia por diferentes conflitos, todos envolvendo o jovem Daniel, protagonista da 

história. 

PLANO	  DE	  CONTEÚDO	  
 

 Em relação ao plano de conteúdo, que compreende a forma como a história se 

organiza em uma narrativa, percebe-se que este trailer tem um arranjo complexo. Nele, 

três idéias importantes são apresentadas, todas envolvendo o protagonista Daniel, mas 

sem relação aparente entre si. São elas: a relação entre Daniel e a menina, que é sua 

namorada, e Lucas, o melhor amigo, com quem a menina acaba se relacionando; a 

história familiar de Daniel, seus conflitos dentro de casa e o “aparecimento” de seu pai 
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biológico que começa a enviar cartas para o menino e, por último, a vida escolar que 

inclui uma acusação de roubo envolvendo Lucas. As três idéias são apresentadas 

intercaladas, sem seguir uma ordem lógica e sem apresentar linearidade. Assim, uma 

história é contada, a partir da sequência de cenas, da continuidade entre os assuntos, 

diálogos e narração. Já nos primeiros 24” do trailer duas situações são apresentadas. A 

primeira é a relação de amizade dos três adolescentes e o namoro entre Daniel e a 

menina, que revela falta de interesse. Já o conflito familiar, começa com a chegada de 

uma carta para Daniel, a manifestação da opinião da mãe, o desinteresse do menino, a 

opinião do pai, que diz que Daniel é quem deve decidir. As cenas também mostram o 

homem que fecha a carta e que, subentendemos, ser o pai biológico do menino. Assim, 

dois conflitos são apresentados já nos primeiros segundos do trailer. O trailer revela 

parte do filme: pois mostra do que o filme trata, mostra a sequência das cenas e diálogos 

entre os personagens. É claro que sem estragar a surpresa, já que nenhuma das três 

idéias tem seu desenrolar revelado. Como já foi dito, o trailer não está dividido em 

temas, já que as diferentes idéias são intercaladas. Outro aspecto interessante é que, por 

vezes, existe uma falsa continuidade entre duas idéias diferentes. Em relação aos 

personagens, que fazem parte do plano de conteúdo por serem constituintes ativos da 

narrativa, percebe-se que todos os papéis e relações ficam bem definidas no trailer. 

Apenas dois personagens tem nome (Daniel e Lucas), mas isto não é imprescindível 

para o real entendimento da história. Há um protagonista, Daniel, que é central em todas 

as situações apresentadas no trailer. A trama envolvendo Lucas é dupla: ele é o melhor 

amigo de Daniel e eles estão sempre juntos, mas Lucas se envolve com a garota e é 

acusado de roubo. A trama paralela envolvendo o pai biológico de Daniel tem lugar 

muito longe do menino, entretanto ela existe através das cartas enviadas por ele. 

Quando Daniel resolve ler as cartas, com a ajuda da mãe, acaba conhecendo parte da 

sua história. Assim, percebe-se que este é um trailer que enfatiza o plano de conteúdo.  

PLANO	  EXPRESSIVO	  
 

Planos, ângulo de filmagem, enquadramentos e movimentos de câmera 

 

 Neste trailer, percebe-se a presença de várias cenas externas, formadas, 

principalmente, por planos gerais e conjunto. Estes são os planos que, geralmente, 

mostram as cenas dos adolescentes. Planos contendo mais de um personagem são 
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maioria, e Daniel está presente na maior parte deles. Também são dele, a maior parte 

dos planos contendo uma única pessoa. Poucos planos são bem fechados, a maioria 

permitindo ambientação. Em todo o trailer, o plano mais próximo envolvendo rosto 

existente é o primeiro plano, sendo encontrado apenas quatro vezes ao longo do trailer, 

sempre com o personagem Daniel. Dois destes primeiros planos fazem parte da mesma 

sequência de cenas.  Também se observam planos detalhe, porém não de rostos. 

 

 
Figura 58 – Planos encontrados em Antes que o Mundo Acabe 

(Em sentido horário: dois planos gerais ao ar livre, plano médio e plano conjunto) 
 

 
Figura 59 – Planos detalhes encontrados em Antes que o Mundo Acabe 

(Detalhe da máquina de escrever e da mão) 
 
 

 O principal ângulo de filmagem é o frontal, entretanto, em duas situações, uma 

sequência de plongée x contra plongée é utilizada, para simular uma conversa entre os 

personagens, que estão em níveis diferentes. Uma delas é a cena em que Daniel está em 

cima da árvore e conversa com a menina e a outra é a cena em que ele está na parte de 

cima da escada e a menina embaixo. Outras cenas contendo plongées discretos, suaves, 

são encontradas. Na cena em que o pai de Daniel, na cozinha, segura a carta, o ângulo 
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de filmagem varia, através do movimento de câmera: originando um contra-plongée em 

movimento. 

 

 
Figura 60 – Ângulos de filmagem encontrados em Antes que o Mundo Acabe 

(Em sentido horário: sequência de contra-plongée e plongée, diagonal e plongée) 
 

 

 Em relação aos enquadramentos, percebe-se que são encontrados, principalmente, 

aqueles que centralizam o personagem e aqueles que buscam a ocupação de todos os 

espaços da cena pelos personagens envolvidos. Entretanto, aqueles que lateralizam o 

foco de atenção da cena, deixando um grande espaço se ação, também estão presentes. 

Em algumas poucas cenas, personagens são utilizados como moldura para o 

enquadramento, como no caso de uma cena de conversa dentro da casa de Daniel, em 

que a câmera passa por trás do pai e da menina, sentados no sofá.  
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Figura 61 – Enquadramentos encontrados em Antes que o Mundo Acabe 

(Em sentido horário: lateralização dos personagens, centralização do personagem,  
uso de pessoas como “moldura” e uso de bóia como “moldura”) 

 

 Os movimentos de câmera estão presentes, e podem ser considerados frequentes. 

São observados em várias cenas, como nas cenas da bicicleta, cena do pai biológico na 

selva, em que a câmera se move gentilmente, na cena do pai na cozinha, em que há um 

movimento para cima, na cena da sala, em que a câmera realiza um movimento lateral, 

passando por trás do sofá e das cabeças do pai e da menina. Também está presente na 

cena do cinema e na cena em que Daniel entra em casa irritado sendo acompanhado 

pela irmã que segura uma câmera de brinquedo. Em algumas sequências de cena com a 

bicicleta há um movimento lateral rápido que, não se sabe, se faz parte do filme.  

 

 
Figura 62 – Movimento de câmera encontrado em Antes que o Mundo Acabe 

(Contra-plongée em movimento) 
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Figura 63 – Movimento de câmera encontrado em Antes que o Mundo Acabe 

(Movimento rápido da direita para a esquerda, criando um efeito  
de transição entre duas cenas diferentes) 

 

 

Iluminação e cor 

 

 Percebe-se que, tanto a iluminação quanto a cor deste trailer são bastante realistas. 

Há um cuidado para fazê-las parecer bastante naturais, sem exageros e sem atenuações, 

tornando as cenas algo próximo do espectador, com um ar de casa da gente. No caso da 

iluminação, não são observados excessos, pelo contrário, a luz parece ser a do ambiente: 

luz solar ou a da casa mesmo, com um resultado bastante natural. As cenas mais 

escuras, como as do pai biológico de Daniel, que está em um lugar cercado de árvores, 

também passam naturalidade e realismo. Apenas duas cenas externas não são diurnas: a 

cena em que Daniel volta, de ônibus, para casa sozinho e a cena em que seus amigos 

estão dentro de um fusca amarelo que, também, revelam proximidade com a realidade. 

Nas cenas diurnas percebe-se um cuidado para criar mosaicos de luz e sombra, naturais 

e suaves. Na cena em que Daniel está em cima da árvore, o uso da luz natural é bem 

aproveitado, com o sol atingindo seus olhos. E, em uma das cenas em que ele anda de 

bicicleta, uma sombra profunda passa sobre seu rosto demonstrando, mais uma vez, a 

preocupação em parecer real. Já nas cenas internas, como as da casa, são observadas 

áreas de sombra até no rosto dos personagens, de forma bem suave, passando uma idéia 

de naturalismo. Apenas a cena do cinema parece ser iluminada demais. Em relação às 

cores, que são reais, como nós enxergamos, percebe-se o mesmo cuidado em ser o mais 

natural possível. Não se busca apagá-las e nem deixá-las mais evidentes, realçadas. 

Neste trailer, há uma aproximação muito grande com o mundo como nós conhecemos.  
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Figura 64 – Iluminação e cor realistas encontradas em Antes que o Mundo Acabe 

 

 

 
Figura 65 – Claridade acentuada na cena do cinema, em Antes que o Mundo Acabe 

 

 

Elementos sonoros 

 

 O trailer de Antes que o Mundo Acabe apresenta todos os elementos formadores 

do som. Existe trilha, intercalada com momentos de silêncio, existem diálogos e ruídos 

e também existe a presença de um narrador externo à trama, ou seja, não é um 

personagem narrador. O narrador é o responsável pela presença da voz over, ou seja, 

aquela que, segundo Iuva (2007), é proveniente de um elemento que não faz parte do 

filme. Já a voz do pai biológico de Daniel, no momento em que o menino lê a carta, 

funciona como uma voz off aquela que, segundo Iuva (2007) pertence a um personagem 

que está fora do enquadramento. Em relação ao narrador, observa-se uma função 

ilustrativa, responsável pela criação de um tom levemente cômico nas cenas. Ele não 

tem o papel de informar e situar o espectador. Poderia muito bem estar ausente da 

narrativa, entretanto, a opção pelo uso de um narrador, acrescenta humor e leveza ao 

pontuar cenas que apresentam carga de tensão e de conflitos para o menino. A narração 

inicia aos 24” do trailer, com a frase “quando o mundo parece que está 
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desabando,você: a) desconta tudo na irmã caçula; b) finge que não aconteceu nada ou 

c) esfria a cabeça e decide crescer”. Durante esta primeira parte da narração, as cenas 

que a antecedem estão em perfeita sintonia com ela: o menino recebe cartas de seu 

verdadeiro pai e sua namorada quer um tempo. Pode-se dizer que as cenas e diálogos 

anteriores à locução são o motivo da presença desta, que acaba diminuindo a carga 

dramática dos acontecimentos em função do tom e do modo como é feita. A frase 

“quando o mundo parece que está desabando” é acompanhada pela imagem do menino 

pensativo durante o almoço e sozinho andando de bicicleta. A segunda parte da locução 

“você: a) desconta tudo na irmã caçula” é acompanhada pelas imagens da irmã 

debochando dele e do menino dando um tapa no brinquedo dela. Isto é o que Aumont 

(2003) chama de pleonasmo do som em relação à imagem, ou seja, o elemento de som 

ajuda a ampliar o elemento relatado pela imagem. O autor está se referindo ao papel da 

música sobre a imagem, mas pode ser perfeitamente pensado em função da narração. A 

terceira parte da narração: “b) finge que não aconteceu nada” é acompanhada de 

imagens do menino andando de bicicleta sozinho, depois deitado na cama brincando 

com bolinha, perguntando “quanto tempo é um tempo” e irritado, quebrando a vidraria 

da aula de química. Em relação à estas imagens, percebe-se que elas começam 

concordando com a narração (partes da bicicleta e da bolinha) mas discordam quando 

ele aparece furioso e falando com a menina. Aumont (2003) também faz referência a 

este efeito de contraponto que o elemento de som pode apresentar em relação às 

imagens correspondentes, a partir da contradição existente entre elas. Antes da quarta 

parte da narração, Lucas, o amigo, é chamado pelo personagem que se acredita ser o 

diretor. Nesta hora surge o terceiro elemento de conflito da história: Lucas é acusado de 

roubar um computador. É aqui que entra a quarta parte da locução: “c) esfria a cabeça e 

decide crescer”, acompanhada de imagens do menino pensativo (olhando pra fora da 

janela e andando de bicicleta sozinho). O narrador só volta a aparecer no final do 

trailer, a 1’49” quando informa o nome do filme, Antes que o Mundo Acabe, ao 

mesmo tempo em que este aparece escrito sobre imagens. Por fim, o narrador faz 

referência à estréia do filme, apesar de nenhuma data ser citada, ao dizer “breve, nos 

cinemas”.    

 A trilha encontrada no trailer de Antes que o Mundo Acabe é dividida em dois 

momentos. A primeira parte, que só começa após 10” de trailer, é bem ambiental, mas 

tem um “tom” alegre e leve. Pode-se dizer que existe uma perfeita sintonia entre o tom 

da trilha e as cenas, incluindo a própria iluminação: é tudo bem “claro” e leve. Isto é o 
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que Roberts-Breslin (2009) chama de compatibilidade entre som e imagem. O papel da 

trilha neste primeiro momento é, segundo Martin (2003) dramático, aquele que ajuda na 

ambientação. No meio do trailer a trilha pára, como que para introduzir uma situação ou 

para enfatizar o que está acontecendo. Esta parada corresponde à hora em que Daniel 

pergunta “quanto tempo é um tempo” e antecede a cena do diretor chamando Lucas. 

Neste momento, bem na hora, em que ele fala o nome do menino, entra a segunda trilha. 

Esta, tem o mesmo clima da outra, mas não mais só ambienta, ela enfatiza as ações 

(como a hora do comeram vento) em que ela aumenta de intensidade. Este também faz 

parte do papel dramático da trilha, usado para sustentar uma ação, dando uma coloração 

particular à cena (MARTIN, 2003). O papel da ausência de trilha existente em dois 

momentos do trailer, é enfatizado por Berchmans (2008) para quem, tão importante 

quanto a música, são os momentos em que ela está ausente. Esta visão é corroborada 

por Martin (2003) para quem o silêncio também apresenta papel dramático. 

 Todos os diálogos ou falas presentes neste trailer envolvem, de alguma forma o 

personagem Daniel, ou porque ele está presente, como um dos falantes ou porque ele é 

o assunto da conversa. As cartas enviadas pelo pai biológico ao menino quando são 

lidas coincidem com a voz do pai. Já os ruídos encontrados no trailer coincidem sempre 

com o conteúdo imagético, sendo naturais ou humanos (MARTIN, 2003): na primeira 

cena, em que os meninos estão ao ar livre, se percebe o som de água corrente e de aves. 

o som da água parece exagerado, uma vez que, pela imagem, observamos que a água 

está parada. Ruídos também são ouvidos na cena do café da manhã, estando 

relacionados, principalmente, com o envelope. Também são evidenciados o som das 

pedras jogadas na água, da máquina de escrever, de beijo (na hora em que a menina se 

afasta de Daniel), na hora em que o menino destrói o quebra-cabeça da irmã, na hora em 

que a porta bate, quando o menino está jogando a bolinha no teto, quando quebra a 

vidraria do laboratório e quando os cacos são colocados no lixo, som de máquina 

fotográfica e até de grilos,  em uma das cenas do pai na selva e, por último, quando 

Lucas passa uma folha por baixo da porta. Um ruído também é evidenciado nas duas 

cenas em que Daniel está andando de bicicleta sozinho. É feita uma transição sonora 

entre duas cenas diferentes do menino na bicicleta: é um som que não se define, 

provavelmente criado artificialmente, com o objetivo de pontuar as duas cenas e de 

marcar a narração que equivale a elas (a das alternativas a e b). 
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Elementos gráficos 

 

 Este é um trailer que não apresenta inserções textuais em nenhum momento, nem 

para apresentar equipe e atores, nem para situar ou explicar as cenas. Somente depois 

que a sequência de imagens fílmicas termina é que são inseridos elementos gráficos. O 

primeiro é formado por desenhos e fotografias, adquirindo um aspecto de colagem. 

Sobre esta imagem em movimento surge o nome do filme, em caracteres laranjas, 

acompanhado da locução. Depois disto, o nome da diretora é apresentado, sem fazer 

referência a seus trabalhos anteriores e sem ser acompanhado por locução. A próxima 

tela revela vários logos de empresas envolvidas e do governo federal. Para fechar o 

trailer, surge a imagem de divulgação do filme, encontrada em cartazes e no site do 

filme. Nela, percebe-se que a inserção textual contendo o nome do filme é exatamente 

igual à que aparece no trailer.  

 

 

Roupas, cenário e atores 

 

 Do mesmo jeito que com a iluminação e as cores, também as roupas, os cenários e 

os próprios atores, são responsáveis pela criação de uma sensação de realidade, como se 

aquilo pudesse realmente acontecer. As roupas usadas pelos personagens, os objetos, a 

casa, a escola, tudo parece com as coisas da vida da gente. Percebe-se que roupas e 

cenários são pensados e selecionados para amplificar o clima de realismo e de casa da 

gente. O mesmo acontece no caso dos atores, que atuam com naturalidade e tem seus 

papéis bem definidos: sabemos exatamente quem é quem, quais as relações, mesmo 

quando isso não é dito. O sotaque também não deixa dúvidas que os personagens são 

gaúchos, apesar de não ser carregado e nem caricato, pelo contrário, é bastante natural. 

Os objetos encontrados na casa, a decoração, os brinquedos, assim como as roupas 

utilizadas são reais e usáveis, nada longe da nossa realidade. Assim, cenário e 

personagens não ficam com aspecto de montados. Em relação aos personagens, todos 

são reconhecidos, identificados e compreendidos. Percebe-se a clara presença de um 

protagonista, Daniel, que é o elemento central neste trailer, se relacionando com 

absolutamente todos os outros personagens. 
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MONTAGEM	  
 

 Como já colocado anteriormente, este é um trailer formado por três tramas 

compondo a sua narrativa. Cada uma delas é construída de forma linear, com uma 

ordem lógica, cronológica e sequêncial de suas cenas. Entretanto, o trailer não é 

dividido em três blocos temáticos, o que faz com que as três histórias se intercalem, o 

que acaba confundindo e dificultando a sua interpretação.   O diálogo do filme, que nem 

sempre é o diálogo da cena que está aparecendo, auxilia na compreensão das cenas, e na 

criação da linearidade. Outro aspecto observado no trailer é o da falsa continuidade, por 

vezes também auxiliada pelo diálogo, como na hora em que Daniel vai falar com o 

diretor sobre o roubo do computador e, enquanto eles conversam, a cena mostra Lucas 

abrindo uma porta da escola. Em relação à transição entre as cenas, são observados 

fades, com a imagem ficando preta, transição direta e fusão. Na transição entre as duas 

diferentes cenas de Daniel andando de bicicleta, o movimento rápido é considerado um 

elemento de transição. No meio do trailer, em três momentos distintos, fotografias são 

utilizadas para ilustrar o conteúdo da cena através da técnica de Stop Motion, que simula 

o movimento através da disposição sequêncial de elementos parados, no caso, 

fotografias. Ambas as cenas são formadas por fotografias tiradas pelo pai de Daniel: a 

primeira revela homens em um rio, sobre uma espécie de canoa, a segunda cenas da 

mata e a terceira mostra a mãe do menino, em fotografias preto e brancas. 

 

 
Figura 66 – Elementos de transição entre cenas encontrados em Antes que o Mundo Acabe 

(Fusão e fade) 
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Figura 67 – Sequência de cenas em Stop Motion encontrados em Antes que o Mundo Acabe 

 

	  

PLANO	  PUBLICITÁRIO	  
 

 Em relação aos aspectos publicitários do trailer de Antes que o Mundo Acabe, 

percebe-se a presença de aspectos emocionais, aspectos de persuasão, representados 

aqui pelas situações de conflito apresentadas e não resolvidas, e, por último, elementos 

de auto-referênciação. Em relação aos aspectos emocionais, percebe-se que, apesar de 

estarem presentes em várias situações do trailer, não existe a intenção de torná-los um 

ponto central da trama. Pelo contrário, apesar de apresentar brigas, cenas de ciúmes, a 

traição do amigo com a namorada, a situação criada pelo suposto roubo e o 

aparecimento de um pai ausente, em todas as situações o tom é de ingenuidade e de 

leveza. As emoções são todas controladas e resolvidas, até com uma certa tranquilidade. 

Este não é um trailer que se preocupa em construir um perfil psicológico e emocional 

de cada personagem. Já em relação aos aspectos que alimentam a curiosidade do 

espectador, pode-se dizer que aqui três situações são apresentadas criando tensão, sem 

ter seu desfecho desvendado. A primeira é a relação  entre os três melhores amigos: 

Daniel e sua (ex)namorada, a traição dela com Lucas e o resultado disto na amizade dos 

três. A segunda situação apresentada é o aparecimento do pai biológico de Daniel e 

como ele lida com isto. E, por último, o roubo dentro da escola, que tem Lucas como 

principal suspeito. Outro fator que pode ser considerado é a presença de narração, uma 

vez que Montero (apud Iuva, 2007), afirma que, dentre os aspectos persuasivos 

encontrados está a narração, que pode ter um tom humorado. Este é exatamente o caso 

deste trailer, em que se observa que a narração não tem o papel de informar e de 

ambientar, mas de pontuar as cenas com comicidade. Já os elementos de auto 
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referênciação são representados por apenas dois logos, presentes na porção inicial do 

trailer, ainda antes do início das sequências de imagens, pela referência ao nome e à 

diretora do filme e pela imagem que fecha o trailer, igual à do cartaz e site do filme. As 

marcas encontradas são da produtora independente Imagem Filmes e da produtora Casa 

de Cinema de Porto Alegre. Nenhum dos atores é apresentado.  

 

 
Figura 68 – Logos e marcas presentes no início do trailer de Antes que o Mundo Acabe 

(Dois frames da Imagem Filmes e da produtora Casa de Cinema de Porto Alegre) 
 

 
Figura 69 – Elementos de auto-referênciação presentes no final do trailer de Antes que o Mundo 

Acabe (Apresentação do nome do filme e da diretora) 
 

 

 
Figura 70 – Elemento de auto-referênciação presentes no final do trailer de Antes que o Mundo 

Acabe (Imagem semelhante à encontrada em cartazes do filme e no site) 
 

 

 As quatro funções do trailer que são apresentadas por Quintana (2003) estão 

presentes no trailer de Antes que o Mundo Acabe. Ele mostra que o filme existe e 

revela do que ele trata, o que é necessário para que o espectador consiga produzir uma 
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imagem completa do filme em sua mente. O trailer também apresenta a diretora do 

filme, entretanto, nenhum outro membro da equipe ou os próprios atores são 

apresentados nominalmente. Por fim, o trailer instiga o interesse do espectador, uma 

vez que apresenta três tramas e, logo, três conflitos, sem desvendar o desfecho de 

nenhuma delas. Em relação ao tipo de trailer a partir da classificação de Montero (apud 

Iuva, 2007), Antes que o Mundo Acabe se enquadra dentro do tipo narrativo linear. 

Esta classificação não é tão simples e nem óbvia, uma vez que a narrativa é formada por 

três tramas diferentes, que se intercalam, uma interrompendo a linearidade, a 

sequêncialidade da outra. Isto, acaba por confundir a linearidade geral do trailer. 

Entretanto, cada uma das tramas tem sua linearidade e a sua sequência bem definidas e 

bem apresentadas, de forma lógica. Neste trailer, a história e os personagens são 

relevantes, os conflitos são apresentados, entretanto, o final não é revelado. Iuva (2007) 

também revela um padrão de construção dos trailers que pode ser dividido em três 

momentos. O primeiro momento se caracteriza pela referência à empresas envolvidas, 

através da colocação de logos ou marcas. O trailer de Antes que o Mundo Acabe, 

apresenta apenas dois logos em seu momento inicial, o das duas produtoras envolvidas, 

o da Imagem Filmes e o da Casa de Cinema de Porto Alegre. O momento que, segundo 

Iuva (2007) caracteriza o meio do trailer aqui, em Antes que o Mundo Acabe, é 

bastante consistente, formando por um grande número de cenas e diálogos, contendo a 

apresentação dos personagens e de três diferentes tramas. Nele, não existe interrupção, 

uma vez que não existem telas de transição contendo textos ou logos. Já o último 

momento que caracteriza o trailer, apresenta referência ao nome do filme e da diretora e 

tem a presença de um narrador que, além do nome do filme informa sobre à estréia. 

Depois disto, ainda é inserida uma tela contendo vários logos e marcas em conjunto 

(Ancine, Petrobras, BNDES, Governo Federal, Quanta, Banrisul, Casa de Cinema de 

Porto Alegre, Imagem e Ondamax). Por último, fechando o trailer, aparece uma 

imagem dos três personagens centrais da trama. Esta imagem é encontrada no site e nos 

cartazes do filme. 
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8. CONSIDERAÇÕES	  FINAIS	  
 

 Até aqui, este projeto se preocupou com a análise minuciosa do elemento extra-

fílmico trailer a partir de oito títulos da produção cinematográfica brasileira 

contemporânea. Com um suporte bibliográfico consistente, diversas constatações e 

hipóteses foram traçadas, entretanto, isto foi feito de forma isolada, o que limita muito a 

relevância das considerações. Exatamente por isso, neste capítulo de considerações 

finais, tudo o que foi analisado até aqui será agrupado para formar uma base sólida de 

teorização sobre o tema deste projeto: a forma como o nosso cinema contemporâneo 

está se anunciando através do trailer. Assim, estas considerações finais foram 

construídas a partir da observação atenta e criteriosa dos oito trailers selecionados, com 

posterior comparação dos mesmos, para destacar as particularidades e os pontos comuns 

entre eles. É neste ponto que esta pesquisa se focou: descobrir o que há de particular no 

trailer do cinema brasileiro hoje.  

 Tendo em vista que nosso cinema ainda vive a chamada fase da “Retomada”, 

caracterizada pela pluralidade e pela multiplicidade, tanto da temática quanto da 

linguagem, como será que o trailer se comporta? Será que diferentes filmes, de 

diferentes gêneros, com temáticas tão variadas, voltados para públicos tão 

diferenciados, são constituídos por elementos assim tão diferentes? Ou será que nosso 

cinema se utiliza de estratégias semelhantes na construção de seu formato audiovisual 

de divulgação? É isto que nos propusemos a desvendar com esta pesquisa.   

 Estas considerações finais seguirão um caminho dividido em quatro etapas. Num 

primeiro momento, as construções estéticas dos oito trailers do corpus serão avaliadas. 

Assim, os elementos narrativos e expressivos de cada um serão levados em conta para 

traçar um perfil ou, quem sabe, um padrão de nossa produção. Além de elencar 

particularidades, as similaridades serão destacadas. Em segundo lugar, a presença das 

quatro funções essenciais do trailer, como classificadas por Quintana (2003) foram 

verificadas em cada um dos oito trailers. Num terceiro momento, a nossa atenção se 

volta para a montagem, a grande responsável pela cara do trailer, já que, a partir de 

diferentes formas de construção da sequência imagética e sonora, resultados 

completamente diferentes podem ser alcançados. Por fim, para fechar as nossas 

considerações finais sobre o tema, uma avaliação da presença da linguagem publicitária 

no elemento extra-fílmico trailer é observada.  
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*** 

 O cinema se baseia em uma multiplicidade de linguagens, utilizando elementos 

sonoros, imagéticos, movimentos, tons e estilos. Toda esta pluralidade, e o modo como 

se combinam e se relacionam, origina um produto particular, com uma estética própria, 

com uma linguagem própria. Isto faz com que, avaliar a estética do filme e, portanto, a 

estética do seu trailer, se torne uma tarefa bastante trabalhosa, que exige atenção, 

dedicação e, por que não, paciência. Para facilitar e organizar as constatações optou-se 

por iniciar a avaliação pelos pontos de concordância entre os oito trailers, seguindo-se 

com as particularidades de cada um e algumas comparações mais interessantes.  

 De modo geral, o plano de conteúdo, responsável pela construção narrativa de 

cada trailer, é enfatizado. Mesmo quando a construção da história não é feita de forma 

clara e cronológica, ou com personagens apresentados e explicados, os elementos de 

imagem e som presentes esclarecem e ambientam o espectador. Percebe-se que, mesmo 

sem linearidade, sem diálogos ou com a presença de elementos que causem confusão, a 

essência e o tom do trailer são compreendidos. Em apenas dois casos se percebe a falta 

de clareza e o desejo de situar, de ambientar o espectador, são eles No Meu Lugar e Os 

Famosos e Os Duendes da Morte. Já em relação ao plano expressivo, que traz todos os 

elementos de construção estética, como cor, inserção gráfica, os próprios atores e suas 

roupas, percebe-se uma variação muito maior. Aqui, cada trailer trabalha com os 

diferentes elementos de forma particular, construindo uma linguagem bastante própria. 

E isto é observado mesmo naqueles que tem um tema semelhante. Entretanto, alguns 

destes elementos apresentam uma maior regularidade em seu uso. Os planos, por 

exemplo, mesmo com algumas particularidades, todos os trailers apresentam um bom 

numero de planos, permitindo ambientação, reconhecimento dos cenários e dos atores. 

O mesmo pode ser dito em relação ao enquadramento. Por mais diferenciado que seja o 

trailer, os enquadramentos que centralizam o personagem e que se preocupam com uma 

disposição equilibrada dos elementos estão sempre presentes. O ângulo frontal é o mais 

comum, com poucos casos em que um uso mais experimental do ângulo seja percebido. 

Já os movimentos de câmera, têm um uso mais discreto, estando presentes, 

principalmente para acompanhar o movimento dos atores. Mais raramente o movimento 

de câmera participa da criação da estética da cena. No entanto a iluminação e a cor das 

cenas tem um papel bastante particular em cada um dos trailers analisados. Em relação 

aos elementos de som, percebe-se a presença de diálogos, trilhas e ruídos em todos os 

trailers. Alguns, apresentam uma única trilha, outros chegam a ter várias, As Melhores 
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Coisas do Mundo, por exemplo, tem sete momentos de trilhas, intercalados com 

momentos sem trilha. Em alguns trailers, os diálogos são bastante reduzidos, pontuando 

alguma ação, ou marcando uma sequência de cenas, outros, pelo contrário, tem diálogos 

do início ao fim, como é o caso de Divã. Já os ruídos estão presentes em todos os 

trailers, entretanto, da mesma forma que com o diálogo, em alguns eles são evidentes e 

abundantes, enquanto que em outros são reduzidos e/ou discretos. A presença de um 

narrador externo à trama é encontrada em um único trailer, Antes que o Mundo Acabe, 

porém, em outros o personagem funciona como personagem narrador, quando suas falas 

ambientam ou explicam uma imagem que não é a correspondente. Os elementos de 

inserção gráfica são comuns nos trailers e, dos oito analisados, apenas três não 

apresentam frases ou textos pontuando situações, ambientando ou como elementos de 

transição. Aqui, não estão sendo considerados os elementos de auto-referênciação, 

como a apresentação dos atores, por exemplo. Já em relação ao item roupas, cenários e 

atores, o único trailer que não esclarece muito é Os Famosos e os Duendes da Morte. 

Em todos os outros, os elementos trabalham em sintonia, para criar uma imagem de 

lugar e de personagem (padrão de vida, classe social). Percebe-se, pelo sotaque dos 

personagens, que o filme se passa no interior gaúcho, que as personagens são simples, 

mas vivem bem, entretanto, pouco mais é decifrado, especialmente, porque do jeito com 

que a montagem organiza as cenas, parte do que é visto parece irreal, como que fazendo 

parte de um sonho. 

 A iluminação e a cor foram os aspectos do plano expressivo que mais encontraram 

particularidades. Cada trailer tem uma estética bastante própria criada por estes dois 

elementos. Em No Meu Lugar, se busca uma iluminação o mais próximo do real 

possível o que deixa o trailer com um aspecto cru, angustiante até, por vezes escuro 

demais, dificultando a compreensão do conteúdo imagético. Antes que o Mundo 

Acabe, por sua vez, também aposta em uma iluminação bastante próxima da realidade, 

com manchas de luz e sombra, com suavidade nas transições e com um ar de casa da 

gente. Diferente de No Meu Lugar, nele as cenas não remetem a um sentimento de 

solidão e angústia. Já em À Deriva, percebe-se que a iluminação é bastante trabalhada, 

fazendo com que o trailer adquira um ar de filme antigo, sem cores vibrantes e muita 

luminosidade, apesar de várias cenas se passarem na praia. Há um predomínio por tons 

pastéis e colorações em variação de creme, amarelo, dourado. Sonhos Roubados, por 

sua vez, se caracteriza por uma iluminação que alterna luzes duras e suaves e brinca 

com a cor. Em relação à cor, este é o trailer que mais chama atenção neste aspecto, uma 
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vez que abusa da intensificação das cores, o que faz com que o trailer adquira um ar de 

videoclipe, com uma estética jovem, vibrante, que gera uma sensação de excitação. Do 

Começo ao Fim é um trailer que mescla uma busca pela realidade, tanto na iluminação 

quanto nas cores, com uma valorização da linguagem estética baseada no contraste. As 

cores são bem vivas, intensas, vibrantes, e se percebe que tudo é perfeitamente 

planejado (tanto as roupas, quanto os objetos: tudo tem um motivo). Ainda sobre as 

cores, aqui, o contraste entre azul e branco é constante. Já em Sonhos Roubados, 

observa-se um predomínio por cores quentes, especialmente vermelho e amarelo. 

 Antes que o Mundo Acabe apresenta três particularidades, alem do fato de ser o 

único trailer com narrador. Nele, é o narrador que apresenta o nome do filme, que 

aparece escrito sobre uma cena feita com montagens de fotos e outros elementos, o que 

também não aparece em outros trailers. O trailer também apresenta uma imagem 

semelhante à que aparece no cartaz e site do filme como sua última cena. Por último, 

cenas baseadas em imagens fotográficas com ilusão de movimento a partir da técnica do 

stop motion, são apresentadas. Em um destes momentos, a imagem se torna preta e 

branca, a cor das fotos. Sonhos Roubados, por sua vez, além de apresentar a 

particularização da cor, é o único trailer em que é feita alguma apologia ao uso de 

drogas, já que as meninas aparecem fumando um baseado na praia. Também é o único 

trailer que mostra personagens fumando cigarros. Em Os Famosos e os Duendes da 

Morte, há uma cena em que dois meninos aparecem dando risadas que sugere uso de 

drogas, mas não fica claro.  

 As Melhores Coisas do Mundo, tem a linguagem publicitária na sua montagem, 

com cenas bastante dinâmicas, e até mesmo nos caracteres e trilha, mas não na 

caracterização dos personagens. É diferente de À Deriva, que tem todo um cuidado com 

roupas, cor, luz, textura. Neste aspecto, os dois trailers se diferenciam, uma vez que As 
Melhores Coisas do Mundo tem todo um cuidado para parecer vida real e não o sonho 

perfeito criado pela publicidade e presente em À Deriva.   

 Para fechar esta parte da discussão, constata-se uma coincidência: os quatro 

trailers de 2010 selecionados abordam a temática adolescente. Em todos,  meninos e 

meninas na faixa dos quinze anos  vivem suas angustias, suas descobertas, seus dramas 

e felicidades. Cada um tem um tom bastante próprio, como a ingenuidade de Antes que 

o Mundo Acabe, ou a realidade dura e crua de Sonhos Roubados, a urbanidade de As 
Melhores Coisas do Mundo versus o ambiente interiorano e onírico de Os Famosos e 

os Duendes da Morte. 
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*** 

 Quintana aponta quatro características que fazem parte da essência do trailer, 

como elemento informativo e persuasivo. São elas: mostrar que o filme existe e 

informar sobre ele (do que trata, qual seu tom), apresentar equipe envolvida e instigar o 

interesse. Nesta análise se percebeu que, a maioria dos trailers apresenta as quatro 

funções bastante claras. São encontradas variações na forma de fazer isso, como por 

exemplo no modo como a equipe é apresentada. Uma maior variação é observada no 

modo de instigar o interesse. Por vezes, aposta-se em um time de atores conhecidos, em 

outras aposta-se na curiosidade, na apresentação de conflitos que não são solucionados. 

Entretanto, algumas particularidades são encontradas: em Antes que o Mundo Acabe, 

por exemplo, nenhum ator é apresentado, o mesmo é percebido em No Meu Lugar e 

em Os Famosos e os Duendes da Morte. Estes dois últimos não apresentam uma das 

quatro características do trailer, uma vez que não deixam claro o assunto do filme, não 

mostram o tom que ele tem ou o que aborda. Estes elementos são essenciais para que o 

espectador compre o trailer, se interessando em assistir ao filme. Isto, como já foi dito 

no capítulo das análises, é um risco que estes dois filmes assumem, uma vez que, ao não 

formar uma imagem na mente do espectador, também podem acabar por afastá-lo. 

Entretanto, assume-se que ambos os filmes são voltados a um público bastante 

específico que, com certeza, vai se interessar e se sentir atraído exatamente por este 

mistério que é criado com o trailer. 

 

*** 

 

 É na montagem, mais frequentemente, que os trailers buscam a sua diferenciação, 

a sua cara. É através dela, que uma dimensão estética é construída. E, no caso do trailer 

que, assim como um anúncio publicitário, tem um tempo bastante reduzido para contar 

uma história, é essencial que essa construção seja abrangente, atrativa, informativa e 

sedutora. A montagem pode criar um conceito completamente diferente, uma leitura 

nova, uma compreensão que não se esperava.  

 Nos trailers analisados nesta pesquisa, a montagem assumiu a sua importância e 

sua multiplicidade. Em se tratando especificamente da análise dos trailers de Sonhos 

Roubados e Antes que o Mundo Acabe, percebe-se o que Vanoye e Goliot-Lété 

(2002), querem dizer com dilúvio de imagens. Neles, existem momentos em que as 
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imagens são rápidas, intensas, de conteúdo complexo. No caso de Sonhos Roubados, 

muito em função das cores e, por vezes, da proximidade. Esta linguagem está em 

perfeita sintonia com o público para o qual estes filmes são direcionados: um público 

jovem, acostumado com a linguagem de videoclipe, da MTV e da internet. Já No Meu 

Lugar e Os Famosos e os Duendes da Morte apostam em uma quebra das regras, uma 

vez que sua montagem não constrói uma narrativa clara, linear, sequêncial e explicativa. 

Estes dois trailers podem acabar confundindo o espectador ou, por outro lado, deixá-lo 

pouco à vontade. Entretanto, como já foi dito antes, talvez a intenção seja exatamente 

esta. Talvez, o objetivo seja atrair pelo desconforto que incita à curiosidade, talvez seja 

atrair somente um público específico, aberto à esta linguagem, por vezes sombria.  

 Em relação às transições, que fazem parte da montagem uma vez que são a 

forma como se decide separar duas cenas, percebe-se que alguns trailers são mais 

conservadores, apresentado transições diretas ou por fade e fusão, que são  o mais 

frequente. Entretanto, em outros se percebe que uma grande importância é dada a este 

elemento. No caso de Sonhos Roubados, em que a transição é feita de forma bastante 

original, e de diferentes formas, percebe-se uma sintonia muito grande com o seu 

público-alvo, jovem e acostumado com uma linguagem rápida, dinâmica, atrativa, 

carregada de significados. O mesmo pode ser dito em relação à Divã, que apresenta uma 

transição por movimento. Neste caso, a sintonia é com um  público acostumado com 

novelas, que tem preferência pelas comédias e temas mais populares.  

 Ainda em relação à montagem, percebeu-se que, nos oito trailers analisados, sua 

função foi variada: ela tanto construiu uma narrativa clara, encadeada, com linearidade, 

como também causou confusão pela falsa continuidade. Ao mesmo tempo em que se 

baseou fortemente no visual, também criou narrativas baseadas no diálogo e nas 

sequências mais longas. Assim, percebe-se que a montagem do trailer nacional 

contemporâneo é múltipla, abrangendo todo o espectro de possibilidades, sempre 

buscando uma sintonia com o público ao qual o filme é destinado. 

 

*** 

 

 Um aspecto bastante interessante envolvendo o plano publicitário foi constatado 

nesta pesquisa. Trata-se da necessidade que o trailer nacional tem de se prender a 

elementos de credibilidade. Todos os trailers analisados, sem nenhuma exceção, 

apresentam elementos de auto-referênciação presentes. Ou seja, é como se o trailer se 
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agarrasse a atores de renome, ou em outros casos hà uma equipe associada a filmes de 

sucesso anterior. As indicações e premiações também são sempre apresentadas, como 

uma forma de provar a sua qualidade. Acredita-se que, num cinema que ainda está em 

fase de consolidação, que é o caso do cinema brasileiro, o uso de tais elementos 

funciona como uma catapulta que lança o filme ao mercado e, portanto, nos braços e 

lares dos espectadores. 

 E é assim que se encerra esta pesquisa. Esta é uma análise subjetiva, baseada nas 

impressões do pesquisador a partir de aprofundamento teóricos previamente 

desenvolvidos. É claro que o tema não se encerra aqui, já que o que foi exposto baseou-

se em um viés particular, que tentou sim ser o mais profundo e abrangente possível, mas 

que não se esgota.  

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



180 
 

REFERÊNCIAS	  BIBLIOGRÁFICAS	  
 
 
AUMONT, J. et al. A estética do filme. Campinas: Papirus, 1995. 

 

AUMONT, J., MARIE, M. Dicionário teórico e crítico de cinema. Campinas: Papirus, 
2003. 
 

BERCHMANS, T. A música do filme: tudo o que você gostaria de saber sobre a 
música de cinema. São Paulo: Escrituras Editora, 2008. 
 

BONIN, J.A. Nos bastidores da pesquisa: a instância metodológica experienciada 
nos afazeres e nas processualidades de construção de um projeto. In: Maldonado, 
A.E. ET AL. Metodologias de pesquisa em comunicação: olhares, trilhas e processos. 
Porto Alegre: Sulina, 2006. 
 

CAETANO, D. (Org).  Cinema brasileiro 1995-2005 revisão de uma década. Rio de 
Janeiro: Azougue Editorial, 2005. 
 
CARVALHO, P.; AFFINI, L. Trailer: análise da linguagem audiovisual na 
produção de peças publicitárias cinematográficas. In: INTERCOM – Sociedade 
Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. XXXI Congresso Brasileiro 
de Ciências da Comunicação, Natal, RN, 2 a 6 de setembro de 2008. 
 

COVALESKI, R. Cinema, publicidade, interfaces. 1.ed. Curitiba: Maxi Editora, 2009. 

 
DELLAZZANA, A.L. Publicidade Responsável: possibilidades e caminhos. In: 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, X 
Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Blumenau – 28 a 30 de maio 
de 2009  
 

DORIA, F.A.; Doria, P. Comunicação: dos fundamentos à internet. Rio de Janeiro: 
Revan, 1999. 
 

DUARTE, M.Y.M. Estudo de caso. In: In: DUARTE, J., BARROS, A. Métodos e 
técnicas de pesquisa em comunicação. São Paulo: Atlas, 2008. 
 

GOMES, N.D. Publicidade: comunicação persuasiva. Porto Alegre: Sulina, 2003. 
 

INAGAKI, A. Cineastas e publicitários: tudo a ver? Overmundo. Publicado em mai. 
2007. Disponível em: http://www.overmundo.com.br/overblog/cineastas-e-
publicitarios-tudo-a-ver. Acesso em 20 jun. 2009. 
 

IUVA, P. de O. Entre a publicidade e o cinema: os recursos persuasivos do trailer 



181 
 

cinematográfico. Santa Maria: UFSM, 2007. Trabalho de conclusão de curso. Centro 
de Ciências Sociais e Humanas. Curso de Comunicação Social.  Universidade Federal 
de Santa Maria, Santa Maria, 2007.  
 
LANGIE, C. O trailer e o processo de sedução no cinema. Sessões do Imaginário: 
cinema, cibercultura e tecnologias da imagem, Porto Alegre: Famecos/PUCRS, n.14, p. 
15-23, dez. 2005.  
 

MACHADO, A. Pré-cinemas e pós-cinemas. Campinas: Papirus, 1997. 

 

MARIN, E.C. O ofício da pesquisa: processos do fazer. In: Maldonado, A.E. ET AL. 
Metodologias de pesquisa em comunicação: olhares, trilhas e processos. Porto Alegre: 
Sulina, 2006. 
	  

MARTIN, M. A linguagem cinematográfica. São Paulo: Brasiliense, 2003. 

	  

MATTOS,	  A.C.	  GOMES	  de.	  Do	  cinetoscópio	  ao	   cinema	  digital:	   breve	  história	  do	  
cinema	  americano.	  Rio	  de	  Janeiro:	  Rocco,	  2006. 
 

ORICCHIO, L. Z. Cinema de novo: um balanço crítico da Retomada. São Paulo: 
Estação Liberdade, 2003. 
 

QUINTANA, H.G. O trailer no sistema de marketing do cinema: à procura do quinto 
elemento. Trabalho apresentado no Núcleo de Publicidade, Propaganda e Marketing, 
XXVI Congresso Anual em Ciência da Comunicação, Belo Horizonte/MG, 02 a 06 de 
setembro de 2003. 
 

RAMOS, F. (Org.). História do cinema brasileiro. São Paulo: Art Editora, 1987. 
 

ROBERTS-BRESLIN, Jan. Produção de imagem e som. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

 

RODRIGUES, C. O cinema e a produção. Rio de Janeiro: Lamparina Editora, 2007. 
 

RODRÍGUEZ, A. A dimensão sonora da linguagem audiovisual. São Paulo: Editora 
Senac São Paulo, 2006. 
 

ROSÁRIO, N.M.do. A via da complementaridade: reflexões sobre a análise de 
sentidos e seus percursos metodológicos. In: Maldonado, A.E. ET AL. Metodologias 
de pesquisa em comunicação: olhares, trilhas e processos. Porto Alegre: Sulina, 2006. 
 

SOUSA, A.P. Cineastas com padrão Globo. Carta Capital, 28 out 2003. Disponível 
em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/asp28102003991.htm. Acesso 
em 01 mai 2010. 



182 
 

 

STAM, R. Introdução à teoria do cinema. Campinas: Papirus, 2003. 
 
STUMPF, I.R.C. Pesquisa Bibliográfica. In: DUARTE, J., BARROS, A. Métodos e 
técnicas de pesquisa em comunicação. São Paulo: Atlas, 2008. 
 

VANOYE, F., GOLIOT-LÉTÉ, A. Ensaio sobre a análise fílmica. 2 ed. Campinas: 
Papirus, 2002.  
 

VESTERGAARD, A., SCHRODER, K. A linguagem da propaganda. 3 ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2000. 
 
 
 


