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CINEMA E JUVENTUDES: as linguagens juvenis no cinema brasileiro contemporâneo 

 

 
 
 
 

RESUMO 
 
 
 

Esta dissertação visa discutir como as linguagens juvenis são exploradas na cinematografia 
brasileira contemporânea. As práticas, vivências e perspectivas da juventude vêm alimentando 
a produção cinematográfica brasileira, ao mesmo tempo em que abrem caminho para discutir 
a constituição do imaginário juvenil, bem como as particularidades do uso das linguagens na 
sociedade contemporânea. A metodologia articulada, utilizando-se da pesquisa bibliográfica, 
apresenta um viés qualitativo de abordagem dos dados e pressupõe etapas distintas. A 
primeira é referente ao levantamento e revisão bibliográfica nos eixos teóricos da Linguística 
Aplicada, com ênfase no papel da linguagem na constituição e partilha das identidades, do 
Cinema e no campo dos estudos de Juventude. A segunda etapa traz a descrição de um 
panorama acerca do cinema jovem realizado no cenário nacional nas últimas décadas. Dentro 
desse universo de produções, foram selecionados seis filmes brasileiros que abordam o 
universo jovem contemporâneo. O processo de análise das obras selecionadas tem como base 
a metodologia da análise fílmica. Durante a análise, atenta-se, sobretudo, para a maneira como 
se articula a linguagem cinematográfica nos filmes escolhidos a fim de dialogar com o 
universo juvenil. Considera-se, por fim, que a abordagem dos filmes permite compreendê-los 
como textos culturais inseridos em uma teia social, podendo ser utilizados como importantes 
recursos para discussão da relação entre linguagem e identidades na sociedade contemporânea 
nos mais diversos âmbitos. 

 
Palavras-chave: Linguagem; Identidade; Juventude; Cinema brasileiro contemporâneo. 
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CINEMA AND YOUTHS: young languages on Brazilian contemporary cinema 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

This thesis aims to discuss the use of the young  languages in contemporary Brazilian  
cinema. To this end, the research focuses on a set of films related to national cultures and 
identities juveniles in the last decade. Practices, experiences and perspectives of youth are 
fueling the Brazilian filmmaking, while they make their way to discuss the constitution of 
imaginary youth nowadays. The methodology articulated, using the bibliographic research  
has a qualitative approach to the content data  and  requires some steps. The  first  refers to  
the survey and literature review on theoretical fields of Applied Linguistic, with more focus in 
the role of language in the process of building identities, the studies of Cinema and in the field 
of youth studies. The second stage brings the description of a picture about young film made 
on the national scene in recent years. Therefore, it is made a selection of Brazilian films that 
address the young universe. The process of analysis of selected works is based on the 
methodological tools of film analysis combined with the literature review. Attentive to the 
way he draws the cinematic language in the films chosen in congruence with the identities  
and youth   experiences. Finally,   we   see how this film brings in    his    speech    aspects    
of youthful imagination, and also developed by it and at the same time, allowing reflection on 
the contemporary young universe. Finally, that the approach allows the film to understand 
them as cultural texts embedded in a social web, can be used as important resources for 
discussion of the relationship between language and identity in contemporary society in 
several fields. 

 
Key-Words: Language; Identity; Youth; Brazilian Contemporary Cinema. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Definir fronteiras. Deslocar fronteiras. Dissolver fronteiras. Compreender as relações 

do sujeito contemporâneo, sua língua, identidades e as múltiplas linguagens que o circundam 

se apresenta como um grande desafio para os mais diversos campos do conhecimento. Se em 

outros tempos o contato cultural era mantido por meio das grandes navegações e das 

conquistas territoriais, em jogos de estratégia e poder que privilegiaram culturas dominantes e 

compeliam-nas rumo às expedições, hoje se navega em um oceano de informações em direção 

a outras trajetórias, novas formas de leitura, escrita e identificação numa conexão ubíqua 

através de espaços cada vez mais imersos em fluxos simbólicos. 

Com as tecnologias da comunicação e suas atuais perspectivas discursivas, textuais e 

expressivas, as questões em torno das relações culturais ganharam diferentes diretrizes. 

Conceitos como língua, linguagem, cultura, sujeito e identidade adquiriram contornos mais 

tênues, revelando uma relação dialógica entre eles. 

Nessa combinação entre linguagens, discursos e sujeitos, o cinema se apresenta como 

um lugar privilegiado para discussões acerca das dinâmicas culturais. Através da grande tela, 

podem-se acompanhar cenas e narrativas que tornam ainda mais evidentes facetas das 

relações humanas e sociais, dada as características da linguagem cinematográfica e suas 

possibilidades audiovisuais de escrita e representação, por meio da relação estabelecida entre 

as linguagens verbais, imagéticas e sonoras nos filmes. 

Se a força do texto fílmico e suas potencialidades de discussão são importantes para a 

sociedade contemporânea, talvez seja no diálogo com a juventude que este fenômeno se 

apresente mais intenso, na medida em que se entende que uma das maiores necessidades do 

jovem é buscar identificação e a do cinema é gerar identificação. Não é por menos que o 

jovem seja um público frequentador das salas de cinema tão assíduo. 

Na tradição do cinema brasileiro, a dinâmica entre os sujeitos, a linguagem e a questão 

da identidade ecoou com vigor, sobretudo nos anos 1960 e 1970. Com o Cinema Novo, 

movimento realizado por jovens cineastas e de grande destaque na cinematografia do país. 

Embora fossem jovens cineastas, as preocupações eram voltadas para a representação de 

identidades nacionais mais amplas, enfatizando principalmente as trajetórias do 

subdesenvolvimento, as construções sociais à margem, a pobreza e o regionalismo como 

metáforas do sentimento de brasilidade. O cinema marginal, por sua vez, movimento também 

idealizado por jovens cineastas, buscava um cinema mais satírico, antropofágico e urbano. 
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Além desses movimentos cinematográficos que trazem luz à relação dos jovens com o 

texto fílmico, havia ainda a constituição de um cinema voltado para o consumo juvenil e seus 

hábitos e expectativas mais diretamente, que se relacionavam com as culturas e identidades 

dos jovens na época. É o caso dos filmes da Jovem Guarda, por exemplo, ou os filmes 

adolescentes da década de 1980. 

Na década de 2000, o cinema brasileiro presenciou o surgimento de diversas 

produções que apresentavam abordagens de protagonismo juvenil de cunho social e político, 

ainda influenciadas pela estetização da pobreza e da violência, como é o caso dos filmes como 

Cidade de Deus (2002), que obteve sucesso de público nacional e repercutiu também fora do 

país. Mas, ao mesmo tempo, o cinema nacional tem sido composto pela procura de outros 

caminhos de representação, outros perfis de escrita audiovisual e modos de produção, seja em 

obras independentes realizadas com orçamento escasso, seja em filmes produzidos com o 

auxílio das leis públicas de financiamento, ou ainda, em películas feitas com a chancela da 

Globo Filmes1. 

Observa-se que na medida em que têm surgido novos diretores, as formas de 

representação do universo juvenil têm adquirido também bastante expressividade, com um 

número crescente de produções que se debruçam sobre os sentidos de juventude presentes na 

sociedade atual, revitalizando o cinema jovem. 

Reconhecendo a consolidação e o destaque de produções que se propõem a dialogar 

com a juventude tanto no cinema mundial como no cinema brasileiro, a problemática aqui 

apresentada questiona: de que maneira o cinema brasileiro contemporâneo vem explorando as 

particularidades das linguagens juvenis atuais? Dessa maneira, o objetivo principal é analisar 

as principais características do cinema jovem produzido no Brasil recentemente, lançando um 

olhar mais atento às particularidades da linguagem nas obras selecionadas. Essa discussão 

compreende os filmes como textos inseridos numa teia de sentidos da sociedade, de modo que 

o incentivo à sua análise e abordagens é importante para que sejam compreendidos e cada vez 

 

 
1 A Globo Filmes é uma grande produtora e distribuidora de filmes no mercado audiovisual brasileiro. Faz parte 
do conglomerado de comunicação Rede Globo. Segundo definição presente no próprio site 
(www.globofilmes.com) da Globo Filmes, trata-se do “cinema que fala a sua língua”. Ainda de acordo com o site, 
foi “Criada em 1998, com o objetivo de fortalecer o Cinema Brasileiro, a Globo Filmes participou ativamente da 
produção de 110 filmes brasileiros de diversos gêneros, autorais ou comerciais, de baixo orçamento ou de grandes 
valores de produção, em parceria com mais de 60 produtores independentes, diretores que atuam no cinema, na 
TV e na publicidade, documentaristas e profissionais de animação.Além do apoio ao desenvolvimento artístico e 
da divulgação dos filmes na TV Globo, utilizamos no lançamento dos filmes vários formatos de comunicação – 
mídia impressa, internet, rádio e mídia exterior – representando um alto investimento da Globo Filmes em 
recursos não incentivados.”. Disponível em www.globofilmes.com 
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mais usados como recursos para discussão das relações entre as linguagens e as 

representações do sujeito na sociedade contemporânea. 

Tem-se como pressuposto e principal hipótese que o cinema jovem está ligado a um 

corpus específico composto por filmes que se utilizam das linguagens juvenis para compor 

seus universos narrativos, apresentando marcas textuais e discursivas que se apropriam das 

linguagens juvenis para gerar identificação e diálogo com o público jovem. Os filmes buscam 

se apropriar de diversas formas de ser jovem, por tal motivo o uso da linguagem nos filmes é 

fundamental para que se estabeleça essa conexão entre os jovens e o texto cinematográfico. 

Diante dessas produções, compreende-se que os diretores buscam uma aproximação com as 

culturas juvenis contemporâneas a fim de estabelecer uma comunicação com os jovens, falar 

sua língua e partilhar suas identidades, por meio de atores imersos nas comunidades 

representadas ou na participação ativa de jovens na construção dos filmes. Por conseguinte, o 

cinema nacional, ao abordar o universo cultural e social do jovem brasileiro, também produz 

discursos que influenciam o imaginário juvenil contemporâneo, além de atualizar reflexões 

em torno desse campo de representação. Considera-se também que a juventude e seu conjunto 

de identidades não apresentam configurações delimitadas em si. Muito pelo contrário, pois 

são compostas por um conjunto de representações fluidas e múltiplas, reatualizadas ao longo 

dos tempos e das gerações. 

Parte dessa produção tem sido realizada por cineastas cujos primeiros filmes foram 

produzidos a partir dos anos 2000. Dessa maneira, compreende-se que esses diretores têm seu 

percurso iniciado em um momento de renovação do cinema nacional, de modo que 

possivelmente estejam mais conectados com as perspectivas atuais e os modos de produção 

contemporâneos do que as gerações anteriores. 

É sintomático que nesse momento de renovação no âmbito da produção 

cinematográfica brasileira, o universo juvenil tenha ganhado tanto destaque. Trata-se de um 

período de revigoramento do panorama nacional, com novas propostas e perfis de produção. 

As práticas e vivências que compõem as culturas juvenis ao longo dos tempos despertam a 

curiosidade de investigação científica, interconectando áreas como Antropologia, Sociologia, 

Letras, Educação, Artes e Comunicação, por exemplo. Nesse sentido, a ligação da juventude 

com a questão das linguagens, dos textos midiáticos e formas de expressão da sociedade é um 

ponto que tem se tornado mais expressivo em discussões acadêmicas recentes. 

Os fenômenos culturais são compreendidos de maneira interdisciplinar, abrindo 

possibilidades de discussões mais polissêmicas, e, por consequência, estão em maior sintonia 
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com a complexidade do sujeito contemporâneo e sua relação com o mundo através das 

linguagens. O caso dos estudos de juventude faz parte dessas novas percepções. 
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No campo da Linguística, sobretudo com as perspectivas das teorias da Linguística 

Aplicada é cada vez mais recorrente a noção de compreender as relações da linguagem não 

apenas na sala de aula, mas também além dos muros das instituições de ensino formal. Por 

essa ótica, os meios de comunicação, os filmes e os textos culturais são fundamentais para que 

se observem as relações culturais e a questão das linguagens na sociedade contemporânea. 

O referencial teórico que dá suporte a esta dissertação advém das teorias da 

Linguística Aplicada, com uma maior ênfase na relação entre o uso da linguagem e 

constituição das identidades juvenis e dos estudos de Cinema e de Juventude, enfatizando as 

particularidades do cinema brasileiro e seu contexto atual de produção, além de revisar os 

estudos em torno das identidades culturais contemporâneas, com enfoque sobre a concepção 

das juventudes, do multiculturalismo e da relação entre sujeito e linguagem. 

A metodologia de estudo utilizada percorre o caminho da pesquisa bibliográfica e 

apresenta um modo qualitativo de abordagem das obras. A investigação dos filmes é feita 

segundo os passos e métodos da análise fílmica, pois esta ferramenta metodológica pressupõe 

uma abertura maior para examinar aspectos técnicos, da linguagem e do discurso 

cinematográficos, fazendo uma relação entre o texto fílmico, sociedade e cultura. A ênfase da 

análise fílmica se dá acerca dos aspectos da linguagem cinematográfica, na medida a 

compreender, de que forma ela é utilizada para compor os universos juvenis nos filmes. 

A seleção dos filmes para compor o corpus deste estudo obedeceu aos seguintes 

critérios: filmes que buscam representar o universo juvenil contemporâneo e filmes onde o 

ponto de vista que conduz a narrativa é marcado pelo olhar de protagonista(s) jovem(ns). 

Assim sendo, foram selecionados os seguintes títulos: Apenas o fim (2008), Os famosos e os 

duendes da Morte (2009), As melhores coisas do mundo (2010), Sonhos Roubados (2009), 

Antes que o mundo acabe (2010), Estrada para Ythaca (2010). Para tanto, devem ser 

esquadrinhados os recursos da linguagem fílmica, a fim de compor uma representação do 

universo jovem a partir de cenas importantes e representativas dentro de cada filme 

selecionado. 

O primeiro capítulo da dissertação apresenta uma discussão que gira em torno das 

definições conceituais sobre a juventude, partindo de um viés multiculturalista. Diante desse 

pressuposto, são analisados os principais elementos que constituem os modos de ser jovem na 

contemporaneidade. Para tanto, o capítulo se divide em quatro partes. A primeira delas é 

dedicada ao estudo das relações entre a língua, a linguagem cinematográfica, os discursos e 

culturas juvenis. No segundo momento, apresenta-se uma articulação entre os principais 

marcadores identitários presentes na configuração juvenil. Em seguida são apresentados 
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alguns dados acerca das especificidades das juventudes brasileiras na atualidade. Por fim, faz- 

se uma apresentação do panorama nacional de cinema contemporâneo e das obras 

selecionadas para análise. 

O segundo capítulo desenvolve uma reflexão acerca do cinema jovem produzido no 

Brasil. Traça-se um breve recorte historiográfico do cinema brasileiro em volta da temática 

juvenil, preocupando-se com as formas de representação engendradas em filmes nacionais a 

partir da década de 1960. 

Por fim, os dois últimos capítulos tratam da análise fílmica das obras selecionadas. As 

seis obras escolhidas são analisadas mediante a articulação de conceitos de sua linguagem 

para materialização dos discursos e representações das culturas juvenis. Observa-se ainda que 

a estrutura da linguagem cinematográfica contribui intensamente para a textualização desse 

imaginário. 
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2 JUVENTUDE E CINEMA 
 

Para discutir as relações entre o cinema e a juventude brasileira é fundamental que seja 

feita uma breve apresentação de alguns conceitos que alicerçam a relação entre os textos, os 

discursos e sua constituição através do uso da linguagem pelo homem contemporâneo. O 

cinema, enquanto texto, traz em sua tessitura as amarras que lhe são particulares enquanto 

linguagem audiovisual para a construção de seu sentido, coesão e coerência. 

Como aponta Koch (1992), pode-se dizer que um texto não se restringe ao universo 

da linguagem verbal, seja ela escrita ou oral. Cada forma de textualidade carrega as regras que 

o constituem, suas marcações discursivas e textuais. É por este viés que o cinema vai ser 

observado durante este trabalho. Deve-se deixar claro, entretanto, que essas regras não são 

imutáveis, elas transformam-se segundo as exigências e as experiências do homem em 

sociedade. Desse modo, a noção de textualidade, assim como as possibilidades de escrita, é 

característica inerente às formas de linguagem oral, verbal, escrita, musical, visual, 

audiovisual, hipertextual e hipermidiática, coexistentes e em uso na sociedade contemporânea. 

Ressalta-se que os marcadores discursivos são os elementos que permitem a organização 

semântica e sintática do texto. No texto verbal escrito são categorizados, principalmente 

através das palavras e expressões que permitem situar tempo, modo, lugar, não se 

restringindo a estes e podendo ampliar-se a depender da intencionalidade e do gênero 

textual. O uso dos marcadores pode indicar, ainda, o pertencimento a um determinado grupo 

ou materialização textual de algum discurso ou conteúdo simbólico, a partir do uso de termos, 

vocábulos e expressões que são partilhadas em determinados grupos. 

Em uma sociedade mediada por linguagens, discursos e textualidades cada vez mais 

dinâmicas e interativas, mais do que nunca, se faz necessário lançar um olhar atento às 

possibilidades enunciativas e interativas que permeiam o sujeito contemporâneo. As 

linguagens e os textos são influenciados pelas necessidades e pelo discurso do homem, ao 

mesmo tempo em que se pode observar que elas também influenciam e alteram o sujeito. O 

que se tem é, então, uma relação simbiótica, ou seja, de mútua influência, diálogo. 
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As produções humanas, embora aparentemente desconexas, encontram-se 
em constante inter-relação. Na verdade, constrói-se uma grande rede, com 
trabalho de indivíduos e grupos, onde os fios são formados pelos bens 
culturais. Se se considerar toda e qualquer produção humana como texto a 
ser lido, reconstruído por nós, a sociedade pode ser vista como uma grande 
rede intertextual, em constante movimento. O espaço da cultura é, pois, 
intertextual. Essa ideia não implica harmonia como característica definidora 
da cultura, mesmo porque não existe um, mas vários grupos culturais dentro 
de uma mesma sociedade (PAULINO; GRAÇA; WALTY, 1997, p. 12). 

 
 

As formas textuais e as possibilidades enunciativas da sociedade atual são artífices da 

materialização das identidades e dos pertencimentos do sujeito. Trazendo para o universo do 

texto cinematográfico, segundo os estudos acerca das análises dos filmes, Stam coloca que “a 

noção de texto – etimologicamente “tecido” ou “tessitura” – conceitua o cinema não como 

uma imitação da realidade, mas como um artefato, um construto” (STAM, 2005, p. 209). 

Continuando a sua abordagem, o autor afirma que esta abordagem textual do cinema foi, 

sobretudo, incentivada por Metz (1980) e pressupunha dois grandes movimentos: a teoria do 

cinema (ou o estudo da linguagem cinematográfica em si) e a análise fílmica. Nesse sentido, 

enquanto a “linguagem cinematográfica é o objeto da teoria cine-semiológica, o texto é o 

objeto da análise filmolinguística” (ibidem, p. 210). 

Esta primeira abordagem do cinema enquanto texto através da sua concepção como 

análise textual, no entanto, foi acusada em um primeiro momento de ser meramente formalista 

e estruturalista, não levando em consideração formas distintas de escrita, mas apenas uma 

norma padrão. Para Stam (2005), esta visão de análise pode ser complementada pelo conceito 

de heteroglossia, para o autor, “uma noção que procura dar conta da competição entre as 

linguagens e os discursos operantes no interior tanto do ‘texto’ como do contexto” (ibidem, p. 

211). 

A abordagem das ferramentas da análise fílmica, enquanto metodologia de leitura e 

análise permite compreender as especificidades do texto cinematográfico, ao mesmo tempo 

bebendo das fontes discursivas que se encontram imbricadas com os filmes juvenis 

contemporâneos. A juventude não é a mesma ao longo dos tempos, e a representação desse 

universo pelo texto fílmico permite que se registre essa metamorfose pela encenação do 

cotidiano social, permitindo que se registre o vestuário, o uso da língua, as gírias, e a música, 

por exemplo, que é um referencial muito caro aos jovens desde sempre. Nesse caso a análise 

fílmica será realizada segundo os passos citados por Vanoyé e Goliot-Leté (2005), com 

enfoque mais específico sobre o uso da linguagem para reconstruir os distintos universos 

juvenis que podem ser representados. Dessa maneira, o campo da análise fílmica, como é 
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repleto de vieses distintos, dialoga mais particularmente com as teorias da linguagem, mais 

notoriamente da Linguística Aplicada e da Sociolinguística, no sentido de estabelecer uma 

relação entre a linguagem cinematográfica e as identidades juvenis. 

Dessa forma, são encontradas nos filmes juvenis marcas textuais que remetem ao 

discurso de pertencimento dos jovens e de suas respectivas tribos, tanto nas falas dos 

personagens, como no vestuário, na sua identidade visual e também na trilha sonora. Dadas às 

características do cinema que congrega a língua na fala dos personagens (no caso a língua 

portuguesa falada no Brasil, por jovens de diversas regiões e situações sociais, culturais e 

econômicas), os recursos sonoros e visuais, as marcas devem aparecer tanto nas falas, como 

nos elementos visuais e de som. Estas marcações discursivas permitem a compreensão acerca 

da constituição das linguagens juvenis nos filmes. 

Nessa relação entre os textos culturais, a língua, a linguagem e o discurso 

cinematográfico, como registra Rajagopalan (2003), as teorias da linguagem passam por um 

momento de renovação, em vista desse reordenamento das questões que envolvem os sujeitos 

e as linguagens. O campo da Linguística Aplicada, em suas várias subáreas como a 

Sociolinguística, conhecido por abordar a linguagem em seu uso pelo homem em sociedade, é 

o campo aonde essas transformações vêm sendo mais agregadas. As novas tecnologias, as 

tecnologias da comunicação, as relações entre as línguas, as linguagens e os diálogos culturais 

são discussões fundamentais desse campo na atualidade. 

A linguagem cinematográfica é historicamente a que mais buscou uma aproximação 

com os jovens. O cinema e o universo jovem mantêm uma relação bastante próxima durante a 

história da sétima arte. Em linhas gerais, observando o percurso histórico do cinema mundial, 

pode-se afirmar que essa relação ganhou mais notoriedade a partir da década de 1950. 

 
Se além de uma condição, a “juventude” é também uma construção 
simbólica inscrita nas práticas sociais, certamente o cinema nos últimos 50 
anos constitui um momento importante na constituição. Ele é tanto produto 
dessas representações como produtor de novas formas de percepção desses 
seguimentos. No entanto, poderíamos talvez julgar, apressadamente, que 
alguns filmes seriam menos verdadeiros porque ficcionais, outros mais 
consistentes porque baseados em fatos reais, constituindo o campo dos 
documentários de feitio sociológico ou antropológico (SPOSITO, 2009, 
p.10). 

 
Nesse viés, a título de breve exemplificação, podem ser citadas obras como O 

selvagem (1953); Juventude transviada (1955); O prisioneiro do rock (1955); Os 

Incompreendidos (1959); Acossado (1960); Easy Rider – Sem Destino (1969), A Primeira 
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Noite de um Homem (1967); Partner. (1968); Clube dos Cinco (1985); Curtindo a Vida 

Adoidado (1986); e filmes mais recentes como Edukators (2003); Os Sonhadores (2003); 

Elefante (2003), Na Natureza Selvagem (2007), Paranoid Park (2007), A rede social (2009) 

ou Inquietos (2011). Nota-se que os filmes citados são pertencentes ao universo do discurso 

ficcional, pois eles articulam formas narrativas de reapresentação de culturas juvenis sem a 

necessidade de relatar ou documentar fatos e personagens reais. No entanto, a relação entre 

ficção e realidade transpõe barreiras, de modo que o discurso ficcional consegue agregar 

muitas vezes elementos do cotidiano e do político, social e cultural, de alguma forma também 

registrando grupos e identidades que habitam determinado contexto e suas respectivas 

linguagens. Dessa maneira, os filmes, ainda que ficcionais, podem ser utilizados e vistos 

como recursos e textos culturais que se inserem na teia social, permitindo analisar suas 

relações entre os textos, os sujeitos, as linguagens e as identidades. 

A partir dos anos 1980, uma nova safra de produções revigorou as formas de 

abordagem sobre a juventude no cinema, levando em conta, principalmente, o público jovem. 

O avanço tecnológico propiciou novos mecanismos de diálogo com os jovens, como o 

videoclipe. Nesse momento podiam ser vistas obras como Menino do Rio (1981), Garota 

Dourada (1984), Bete Balanço (1984) e Feliz Ano Velho (1987), filmes que representaram 

diretamente a atmosfera social e política do jovem em um país no período da 

redemocratização. 

Nos anos 2000, o diálogo com as culturas juvenis volta a ganhar projeção, traçando 

percursos de representação e pautados, sobretudo, no ideal de diversidade cultural. Rêgo e 

Gutfreind (2008) afirmam que no cinema brasileiro dos últimos dez anos é crescente o 

número de obras que se debruçam sobre o âmbito da juventude brasileira, dentre alguns 

desses filmes, destacam-se: Cidade de Deus (2002), Houve uma Vez Dois Verões (2002), Dois 

Perdidos Numa Noite Suja (2003), Nina (2004), De Passagem (2004), Cama de Gato (2004), 

O Diabo a Quatro (2005), A Concepção (2005), Árido Movie (2006), O Céu de Suely (2006)  

e Cão Sem Dono (2007). 

Além das obras citadas pelas autoras, podem-se vislumbrar outros títulos que dialogam 

de maneira proeminente com a juventude atual, suas identidades e representações, tais como 

Proibido Proibir (2007), Apenas o fim (2008), Sonhos Roubados (2009), Antes que o mundo 

acabe (2009), Os famosos e os duendes da morte (2009), As melhores coisas do mundo 

(2010), Desenrola, o filme (2011), Estrada para Ythaca (2010), A fuga da mulher gorila 

(2009) e A alegria (2010). Estes títulos apresentam vários métodos e estilos de linguagem, 
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estruturas de produção e distribuição, além de descortinarem formas distintas de abordagem 

sobre a cultura jovem atual no Brasil. 

Um grande diferencial da atualidade está relacionado com a amplitude de horizontes 

no cinema brasileiro, que se transforma com as mudanças nos aparatos tecnológicos. Com o 

surgimento de diretores que têm realizado seus primeiros longas-metragens, a cinematografia 

nacional presencia uma transformação muito grande em sua estrutura, na qual se encontram 

ao mesmo tempo propostas de realização com grandes orçamentos e distribuição; produções 

feitas com auxílio das leis de incentivo e, filmes de baixíssimo custo sem incentivo fiscal, que 

utilizam de modo expansivo os dispositivos da tecnologia digital. O circuito de festivais de 

cinema também pode ser incluído nessa seara, uma vez que estão ganhando uma adesão maior 

do público e servindo como uma plataforma importante para a divulgação de filmes com 

baixo potencial de distribuição. 

 

2.1 Cinema: língua, linguagem, discursos 
 
 

Empreender uma abordagem acerca do cinema, suas marcas discursivas e formas de 

estruturação de linguagem, bem como sua relação com o universo juvenil, implica fazer 

algumas delimitações conceituais e também metodológicas. Como recorte deste trabalho, fez- 

se uma seleção de filmes brasileiros contemporâneos, ou seja, são filmes que apresentam uma 

língua falada em comum e estão circunscritas em um espaço de representação também 

comum: o cenário contemporâneo. Da mesma forma, metodologicamente, primou-se pelos 

filmes que abordam as juventudes atuais. 

Dentro do processo de partilha e identificação, pode-se dizer que a língua materna é 

um dos primeiros símbolos de identidade adquiridos. Sua partilha permite o reconhecimento e 

a identificação não apenas na localidade onde se nasce, mas do pertencimento aos diferentes 

grupos culturais. Dessa maneira, entende-se que o português falado pelos jovens nos filmes, 

assim como a própria linguagem fílmica, está impregnado em seu uso da linguagem pelas 

partilhas culturais dos jovens brasileiros contemporâneos. Nesse sentido, sobretudo quando os 

filmes buscam uma aproximação grande com o universo representado, pode-se ver no nível da 

língua nas falas dos personagens uma variação de usos que permite reconhecê-los e identificá- 

los. 

Nesse sentido, as teorias contemporâneas no campo da linguagem apontam que 

compreender a língua portuguesa falada no Brasil contemporâneo, pelos jovens dentro do 
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texto fílmico, é reconhecer o seu poder de agregar conteúdos discursivos e simbólicos 

específicos. Como afirma Guimarães: 

 
Para mim, as línguas funcionam segundo o modo de distribuição para seus 
falantes. Ou seja, línguas não são objetos abstratos que um conjunto de 
pessoas em algum momento decide usar. Ao contrário, são objetos históricos 
e estão sempre relacionadas inseparavelmente daqueles que as falam. Não há 
língua portuguesa, sem falantes desta língua, e não é possível pensar a 
existência de pessoas sem saber que elas falam tal língua e de tal modo. É 
por isso que as línguas são elementos fortes no processo de identificação 
social dos grupos humanos. O espaço de enunciação é que atribui as línguas 
para seus falantes. E cada espaço de enunciação tem uma regulação 
específica, ou seja, distribui as línguas em relação de um modo particular 
(GUIMARÃES, 2004, p. 48). 

 

No entanto, a língua não pode ser observada como categoria abstrata, circunscrita às 

gramáticas e normas. A evolução da língua e das linguagens se dá através de seu uso nas 

relações pessoais, nas relações sociais e nas diversas textualidades. Concordando com a 

postura de Guimarães (2004), Bagno (2001) afirma que os avanços da Linguística Aplicada, 

sobretudo nos estudos da Sociolinguística, vieram mostrar que a língua possui variações que 

ocorrem de acordo com o tempo e espaço, estando relacionado diretamente à realidade social 

do falante, o mesmo pode se dizer do uso das linguagens, como a do cinema. Segundo o  

autor, hoje em dia, para compreender a dinâmica da língua é preciso vê-la como recurso vivo, 

questionando sempre: “Que português é esse? Falado no Brasil, em Portugal ou em Angola? 

Falado em que região? Por que falantes? De que idade? De que nível de escolaridade?” 

(BAGNO, 2001, p. 43). Questões antes ignoradas pela gramática tradicional e pelas análises e 

abordagens textuais, hoje são fundamentais para melhor compreensão do sujeito 

contemporâneo e suas formas de expressão, mais do que nunca enfatizando que a pluralização 

da linguagem existe através de sua aplicação. 

Como coloca Charaudeau (2008), a linguagem é própria do ser humano. Para o autor, 
 
 

a linguagem é uma atividade humana que se desdobra no teatro da vida 
social e cuja encenação resulta de vários componentes, cada um exigindo  
um “savoir-faire”, que é chamado de competência. Uma competência 
situacional, pois não há ato de linguagem que se produza fora de uma 
situação de comunicação. Isso nos obriga a levar em consideração a 
finalidade de cada situação e a identidade daqueles (locutores e 
interlocutores) que se acham implicados e efetuam trocas entre si 
(CHARAUDEAU, 2008, p.7). 
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Entre as linguagens presentes na sociedade contemporânea o cinema desempenha um 

papel relevante no redimensionamento de representações e identidades culturais, discutindo 

aspectos inerentes à sociedade contemporânea. No caso deste trabalho, abordando as 

representações e as linguagens juvenis atuais, o cinema se caracteriza ao mesmo tempo como 

um meio de comunicação, uma arte e uma forma de tecnologia, transpondo limites que 

escapam às demais artes e textualidades. O processo de significação cinematográfica está 

imerso em uma teia de sentidos que perpassa as condições de produção desses filmes, sua 

relação com a cultura e a sociedade através das temáticas encenadas. 

 
O cinema pode ser compreendido como uma estrutura plural que engloba 
produção, consumação, hábitos, criatividade, valores simbólicos e 
imaginários que dizem respeito a uma sociedade local. [...] Durante muito 
tempo o debate em torno da representação se desenvolveu levando em 
consideração a ideia de subjetividade das imagens em relação com a 
interação existente entre a complexidade do cinema e a sua técnica. Nesse 
sentido o mundo que vemos através das imagens cinematográficas é uma 
construção originada da interação entre um produto constituído de condições 
específicas de produção (RÊGO e GUTFREIND, 2008, p.5). 

 

Enquanto arte, o cinema traz consigo as características e potencialidades do texto 

artístico, sinteticamente apresentado como possuidor de uma habilidade mais ampla de captar 

e traduzir sentimentos, inquietações e necessidades do sujeito e da sociedade. Em relação à 

questão tecnológica, é preciso lembrar que o cinema é a primeira forma de captação de 

imagem em movimento. Derivado da fotografia, com base no movimento sucessivo dos 24 

fotogramas por segundo, o cinema, enquanto imagem representa o princípio da ilusão do 

movimento. É uma arte intertextual por natureza, pois agrega conceitos do teatro, das artes 

plásticas, da música, da pintura e da literatura. 

Dessa forma, “a teoria do cinema como toda escritura é palimpséstica; exibe os traços 

de teorias anteriores e o impacto dos discursos das áreas vizinhas” (STAM, 2000, p. 24). O 

autor faz um passeio sobre as abordagens que vigoraram nos estudos de cinema ao longo de 

sua história, bem como os principais eventos que o marcaram. Dentre estes podem ser citados, 

o surgimento da concepção de plano e a observação de uma gramática e de uma linguagem 

cinematográfica, a relação com o teatro, o surgimento do som. Dentre as teorias, o autor 

apresenta a influência do estruturalismo, da lingüística, da semiologia, da psicanálise, do pós- 

estruturalismo, do cinema como análise textual, das novas propostas da análise fílmica, do 

multiculturalismo e das possibilidades do cinema contemporâneo. 



21 
 

 
 
 

O teórico propõe ainda cinco grandes vertentes de aproximação da especificidade 

cinematográfica que vem sendo feitas. A primeira delas é referente à questão tecnológica, em 

que são avaliados os dispositivos necessários à sua produção. Um segundo ponto é o viés da 

linguística e as possibilidades materiais de expressão do cinema. A terceira vertente é a 

abordagem histórica; enquanto a quarta diz respeito aos aspectos institucionais do cinema e 

seus métodos de produção. Por fim, Stam (2000) apresenta os processos de recepção na 

sétima arte. Ao analisar um filme, entretanto, tornou-se evidente que tais aspectos se 

intercambiam e não são delimitados de maneira estanque, uma vez que a questão tecnológica 

influencia nas abordagens linguísticas, que ao mesmo tempo é influenciada pelo contexto 

histórico e modos de produção e recepção. 

Vale salientar que o cinema é a mais antiga das tecnologias de captação audiovisual, 

mas também é a mais jovem das artes institucionalizadas. Diante desse paradoxo, um fator 

preponderante na história do cinema é a grande capacidade de representação de aspectos de 

cada época e sociedade, discutindo suas estruturas e transformações. Muito provavelmente, 

por tal razão, um filme consiga agregar a si mesmo um caráter tão dinâmico e multifacetado 

em termos de linguagem e representação. O cinema se apresenta como uma arte 

eminentemente coletiva, porém, que se vale das individualidades, que fala para muitos em 

uma sala escura, onde cada um projeta individualmente as suas identificações com o filme. 

O texto cinematográfico e sua linguagem são formados pela conjunção articulada 

tradicionalmente pela imagem e pelo som. Como elementos constituintes da mensagem 

fílmica, é a partir deles que o público e cada espectador (juntamente com suas idiossincrasias) 

codifica, interpreta e confere um sentido ao que está sendo visto e ouvido. De acordo com 

Aumont e Marie (2009), na sala escura, o espectador fílmico através do processo de 

reconhecimento e rememoração proporciona uma maior atenção aos mecanismos naturais de 

identificação e projeção para com o filme em sua estrutura diegética. 

Um conceito fundamental da filmologia é o da montagem das sequências. A sequência 

constitui uma sintaxe de imagens com sentido completo, a ser assimilado e ressignificado pela 

audiência. A montagem, em linhas gerais, é o processo de composição de um produto fílmico 

que articula, escreve seu texto audiovisual. E como um texto audiovisual, necessita de 

coerência e coesão para organizar suas ideias. Dessa forma, seu sentido é dado acima de tudo 

pela forma como é escrito, e, dentro do Cinema, esta forma é estabelecida pelo 

enquadramento escolhido para determinado minuto, a duração deste plano, a trilha, o som 

direto a sonoplastia, os efeitos de transição, ritmo, entre outros aspectos. 
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Em sociedade, tudo é encenação, como coloca Aumont (2008). O Cinema é 

encenação. A juventude, ou as formas de identificação juvenil, também o é. Esses modos de 

encenar, entretanto, não são fixos, sendo influenciados por um conjunto de circunstâncias, 

dentre as quais podem se enumerar o tempo, as gerações, as condições de produção, os locais 

de produção, as culturas e as individualidades. As artes, em suas possibilidades de 

textualização têm formas e convenções para construir modos de encenação. 

 
A encenação está em toda parte, nada pode se imaginar sem ela. A vida 
urbana é totalmente regida por gestos do encenador, conscientes ou forçados, 
pessoais ou coletivos. [...] Como a expressão indica, e até duplamente, a 
encenação, tem a ver com o teatro e a teatralidade. Como encenar sem ter 
definido primeiro, pelo menos implicitamente, uma cena. [...] Se a  
encenação é um gesto do teatro, como compreender a sua intervenção no 
cinema? (AUMONT, 2008, p. 12). 

 
 

A encenação do cinema é uma questão de compreensão e aplicação de sua linguagem. 

O cinema passou por vários momentos de ressignificação até ser reconhecido como 

textualidade, meio artístico e de comunicação, consolidando com o passar dos anos uma 

gramática e uma linguagem própria. Contudo, todo novo texto carrega em si particularidades 

dos textos anteriores. Pode-se reforçar que o mesmo fenômeno se faz presente nas artes, nos 

meios de comunicação e nas formas de tecnologia. Portanto, o cinema traz em sua concepção 

noções que vêm de outras artes, balizando alguns elementos específicos e reconduzindo-os à 

sua própria estrutura e linguagem. 

Costa (2005) afirma que os primeiros anos do cinema foram marcados pelo 

imbricamento entre formas culturais e artísticas, momento em que os códigos 

cinematográficos não estavam demarcados. Naquela época, imperava a mistura de linguagens, 

e o cinema bebia nas fontes do teatro popular, da revista ilustrada, dos cartuns, dos 

espetáculos de lanterna mágica. A era da predominância das imagens constituída pela difusão 

das práticas cinematográficas foi sendo delineada paulatinamente, na medida em que o 

cinema passou a apresentar modos de representação artística e comercial. 

A consolidação dos códigos cinematográficos foi se estruturando a partir de 

importantes experimentações no âmbito da linguagem. Nesse propósito, considera-se a 

relevância dos filmes de D.W. Griffith para a construção de uma gramática fílmica, 

constituída pela sucessão de diferentes tipos de planos e enquadramentos a fim de 

proporcionar significações específicas. A questão da intencionalidade, da narratividade e do 

discurso passava a ganhar força, e os modos de narração e organização fílmica tornaram-se 
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mais evidentes. Logo depois, outras formas de arregimentação da linguagem cinematográfica 

abriram caminhos, partilhados e redimensionados pelo Expressionismo alemão, Cinema de 

Vanguarda soviético, movimento Surrealista, o Impressionismo francês, entre outros. 

Aumont (2008) pondera a evidência da ligação do cinema com o teatro e a literatura 

no início do século XX. No início, os filmes eram o que se convencionou chamar de teatro 

filmado. A câmera, estática, abrangendo todo o campo da encenação (o desenrolar de uma 

cena inteira como no teatro) registrava o trabalho dos atores. A câmera não se movia e a ação 

se desenrola diante da câmera estática. Com a descoberta das possibilidades de movimentação 

da câmera e da repetição de cenas, enquadramentos e ângulos diferentes, surgem dois dos 

mais importantes elementos para a consolidação da gramática cinematográfica: o plano e a 

montagem. No decurso do tempo, suas transformações culminaram na renovação dos códigos 

do cinema, com auxílio importante de outros elementos como as inovações tecnológicas e sua 

consequente utilização nos filmes. 

O plano é a unidade mínima de sentido dentro de um filme. Pode-se fazer, mais uma 

vez, uma analogia com a palavra. Um filme é uma sucessão de planos, de diferentes 

enquadramentos, como um texto é uma sucessão de palavras, frases, parágrafos, capítulos. 

Surgem então as denominações: primeiro plano, plano médio, grande plano geral2. A cada 

dia, as transformações fazem surgir novos códigos da linguagem cinematográfica, bem como 

as atualizam e revitalizam nas formas de concepção e produção. 

Nesse caso, como registra Savernini (2006), que descreve os princípios do cineasta 

italiano Píer Paolo Pasolini, a montagem está para o cinema como a morte para a vida. É com 

a montagem que o filme ganha formas de organização textual, de sentido e de coerência. A 

partir da sucessão de planos, o cinema então adquire elementos fundamentais para pensar a 

linguagem, o tempo, o ritmo e o movimento. 

Em linhas gerais, pode-se compreender que o cinema é a repetição de 24 imagens  

fixas por segundo que ganham movimento e ritmo através da sucessão de planos. Por essa 

razão, a sua estrutura está ligada ao movimento, as transformações e o tempo. Após a 

descoberta do corte e do deslocamento da câmera, um grande paradigma tecnológico que 

culminou na transformação dos modos de fazer cinema foi a possibilidade de inserção do som 

sincronizado. 

Considerando as normas e as convenções cinematográficas que surgem a partir de 

então, é possível afirmar que o filme possui mesmo um tipo de escritura. Segundo Aumont 

 
 

2Para conferir definições dos termos técnicos usados nessa dissertação ver o anexo Glossário. 
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(2008), o filme pode ser considerado propriamente escrito, sobretudo quando se pensa nos 

planos como frases e na sua montagem como o encadeamento dos parágrafos como num 

romance ou em outro gênero textual. 

Com as várias experiências cinematográficas ao longo do século passado, proliferaram 

uma série de movimentos estéticos, gêneros e estilos. Também se acentuaram as 

preocupações com a questão da representação e do imaginário. A difusão da arte 

cinematográfica foi sendo influenciada pelos mais diversos fatores, consolidando a prática e a 

teoria do cinema. 

 
A teoria do cinema é um corpo de conceitos em permanente evolução 
concebido para explicar o cinema em suas várias dimensões (estética, social, 
psicológica) para uma comunidade de estudiosos, críticos e espectadores 
interessados. [...] Os padrões e as regularidades observados no campo do 
cinema, por exemplo, podem estar associados não apenas a procedimentos 
estilísticos ou narratológicos predizíveis, mas também a padrões de 
representação e recepção informados por gênero, raça, sexo e cultura 
(STAM, 2000, p. 21). 

 
Como aponta o teórico, as discussões em torno das teorias do cinema suscitam 

diversos questionamentos, onde ficam evidentes as múltiplas preocupações e abordagens do 

universo cinematográfico ao longo de sua história e consolidação. Sendo assim, sua escritura 

e a apropriação de gêneros e estilos perpassam distintos pontos de vista, podendo sofrer a 

influência dos conteúdos representados ou ainda dos gêneros literários. Na concepção de Stam 

(2000), essa consolidação de estruturas fílmicas pode ser influenciada por questões como a 

relação com os outros meios; pelas grandes atores; pela dimensão orçamentária; as 

características de locação (como é o caso do faroeste, principalmente); sexualidade; gênero ou 

identidades (cinema negro, cinema queer, cinema jovem). 

Uma vertente de observação do cinema como linguagem apresentava uma 

aproximação do estruturalismo de Saussure e uma questão principal: O cinema é uma língua 

ou uma linguagem? Dessa questão Metz (1980) aproximou os estudos da linguística e da 

teoria do cinema questionando a concepção de signo cinematográfico e a sua natureza 

motivada ou arbitrária. Isto, por sua vez, culmina numa questão ainda maior: Como os filmes 

produzem sentido? Pelo viés linguístico, segundo o teórico, a linguagem do cinema estaria 

condicionada a questões pré-fílmicas (relativas ao contexto, infraestrutura econômica), pós- 

fílmicas (distribuição) e a-fílmicas (a ida ao cinema, formas de recepção). Embora limitada, a 

abordagem ajudou a compor algumas reflexões importantes sobre a dinâmica da linguagem 

cinematográfica em comparação com texto escrito e as palavras. 
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Para falar uma língua, basta usá-la, ao passo que falar a linguagem 
cinematográfica é, sempre, em certa medida inventá-la. Naturalmente, poder-
se-ia argumentar que essa assimetria é historicamente determinada, poder-se 
ia cogitar de uma sociedade futura na qual todos os cidadãos terão acesso ao 
código da produção cinematográfica. Na sociedade atual tal qual a 
conhecemos, porém é válido o argumento de Metz. Existe, além disso, uma 
diferença fundamental entre a diacronia da língua natural e a da linguagem 
cinematográfica. Esta última pode ser ativada repentinamente em novas 
direções, mediante procedimentos estéticos inovadores. [...] A língua natural, 
enquanto isso, exibe uma inércia mais vigorosa e mostra-se menos receptiva 
à criatividade e às iniciativas individuais (STAM, 2000, p.132). 

 
 

Bem como as comparações com as demais artes e seus procedimentos de linguagem, a 

apresentação desse quadro comparativo da língua com a estrutura da linguagem fílmica, a 

partir dos estudos de Metz (1980), é uma forma de estudar, tatear e de definir o campo de 

abrangências e as possibilidades de escrita do cinema. É preciso lembrar que uma teoria não 

anula a outra. Na verdade, teorias distintas funcionam como correntes de pensamento que 

apresentam olhares sobre o cinema e, ao mesmo tempo, são apropriadas em muitas propostas 

de análise. No entanto, para Stam (2000) essa visão estruturalista é considerada delimitada, 

pois privilegia um tipo de narrativa cinematográfica clássica, sendo avessa a outros dialetos 

cinematográficos, tais como os cinemas de vanguarda. 

Concordando com Stam (2000), Bordwell situa este pensamento na história dos 

estudos de cinema. Segundo o autor, esta aproximação das ideias linguísticas de Saussure se 

deu, sobretudo, na década de 1960, quando os pensadores do cinema estavam convencidos de 

que a representação estava fundada tão somente na linguagem em sua ênfase estrutural. 

Assim, decidiram propor que cada plano, cada imagem, fosse analisada segundo uma 

convenção arbitrária. Nas palavras de Bordwell, “a representação como significação seria, 

portanto, um sistema fechado de relações pautadas por regras do significante ao significado” 

(BORDWELL, 2008, p. 331). 

O autor segue sua reflexão afirmando que para representar o mundo, o cinema se vale 

das regularidades transculturais do sistema de percepção humana, tornando-se um meio de 

comunicação cujas mensagens e discursos podem alcançar uma dimensão transcultural. Para 

tanto, há, claro, as convenções e algumas normas de linguagem, que variam seu uso de acordo 

com gêneros, formatos, culturas, mas que são bases para a estruturação e organização do texto 

cinematográfico. Estes padrões de comportamento linguístico nos filmes são influenciados, 

para o autor, sobretudo por “forças enigmáticas num período ou numa cultura” (ibidem, 311). 

Exemplificando sua postura, o autor cita o caso do cinema americano, que se difundiu pelo 
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mundo com o fim da Primeira Guerra Mundial, estabelecendo tão logo a decupagem de 

Hollywood como a linguagem oficial do cinema. 

Segundo Stam (2005), a proposição de uma abordagem translinguística viria a compor 

um aspecto mais plural, privilegiando outras vertentes que não apenas o cinema dominante de 

narrativa clássica, como é o caso dessa cunhagem de Metz (ibidem). Apoiando-se em uma 

formulação translinguistica bakhtiniana ao invés de uma abordagem puramente estruturalista 

da tradição saussureana evitaria muitas confusões acerca do estabelecimento de uma 

linguagem unitária do cinema. Nas palavras do autor 

 
Antecipando os sociolinguistas contemporâneos, Bakhtin afirmou que todas 
as linguagens caracterizam-se pelo jogo dialético entre pressões centrípetas 
da normatização (monoglossia) e energias centrífugas tendendo à 
diversificação dialetal (heteroglossia). Essa abordagem fornece uma moldura 
valiosa para a compreensão do cinema clássico dominante como uma  
espécie de linguagem padrão apoiada e subscrita pelo poder institucional, 
assim exercendo sua hegemonia sobre uma série de dialetos divergentes 
como o documentário, o cinema militante e o cinema de vanguarda. Uma 
abordagem translinguística seria mais relativista e pluralista com respeito a 
estas diferentes linguagens cinematográficas, privilegiando o periférico e o 
marginal em oposição ao central e o dominante (STAM, 2005, p.138). 

 
 

Preocupações com o uso dos fundamentos de composição do discurso cinematográfico 

tanto por parte da imagem como por parte do som se ampliaram e reverberam nos cinemas de 

vanguarda da década de 1960 e 1970. Questões ideológicas passaram a influenciar mais 

diretamente o campo da linguagem cinematográfica. Jovens cineastas enxergaram no cinema 

um meio potente de expressão contra a ideologia dominante e burguesa em países como 

França, Itália, Suécia, Alemanha, Japão e Brasil. Assim, se o uso da língua e da linguagem 

verbal é influenciado pelas questões culturais e, é utilizado como forma de partilhar 

identidades, inclusive entre jovens, a linguagem cinematográfica também o é. 

A questão da representação e do imaginário passou a compor o vocabulário 

cinematográfico de maneira mais frequente e não apenas com relação a uma possível essência 

da linguagem e do cinema. Estéticas alternativas, movimentos cinematográficos influenciados 

por discursos de gênero, raça e juventude passam a ter voz e a ganhar mais espaço no campo 

de representações do cinema. Os movimentos de juventude, de feminismo, a psicanálise, o 

pós-estruturalismo, a ascensão dos estudos culturais, as vertentes multiculturalistas e a 

questão da percepção do espectador são termos-chave dentro dessas concepções de cinema e 

passaram a influenciar diretamente o ato de construção e interpretação fílmica. Assim sendo, 

na concepção utilizada por esse trabalho, 
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Mais do que uma ideologia, a análise fílmica é um método. É um gênero de 
escritura sobre o cinema aberto a diversas influências (de Barthes, a Jameson e 
Deleuze), matrizes teóricas (psicanálise, marxismo, feminismo), “esquemas” 
(reflexividade, excesso, carnaval) e princípios de pertinência tanto 
cinematográficos (movimentos de câmera, montagem) como 
extracinematográficos (representação da mulher, do negro, de gays, de 
lésbicas). Um filme como Janela Indiscreta, por exemplo, poderia ser atacado 
dos mais diversos ângulos: a questão autoral (sua relação com o conjunto da 
obra de Hitchcock); as marcas da enunciação (a auto-inscrição dêitica de 
Hitchcock pelo estilo e pelas cameo appearances), a música (a trilha de Franz 
Waxman) (...) (STAM, 2000, p. 217). 

 
Compreendendo a enorme gama de interfaces que este método de leitura fílmica 

pressupõe, reafirma-se que, para este trabalho, o que interessa mais especificamente é a 

análise fílmica com ênfase sobre as formas e usos das linguagens juvenis nos filmes 

selecionados para compor o corpus desta pesquisa. 

Segundo Rêgo e Gutfreind (2008), o cinema pode ser concebido como uma estrutura 

plural e um instrumento de expressão que permite olhar para o mundo e congregar formas 

discursivas, identitárias e culturais. Retomando o diálogo com a juventude, Abramovay e 

Castro (2006) chamam a atenção para o fato de o cinema ser o segundo lugar de 

entretenimento mais frequentado pelos jovens em áreas metropolitanas no Brasil, momento 

propiciado também pela inserção do cinema dentro dos shoppings centers. Assim sendo, não  

é por menos que o universo juvenil tenha adquirido maior visibilidade nas telas do cinema 

nacional nos últimos anos. 

Por tal razão, Fabris (apud Seibert, 2009) reforça que “o cinema é uma produção 

cultural que não apenas inventa histórias, mas que na complexidade de sua produção de 

sentidos vai criando, limitando, excluindo realidades” (ibidem, p.3). Desse modo, pode-se 

observar que as formas de representação ficcionais no cinema não são arbitrárias, mas sim 

partilhas sociais e culturais que agregam valores simbólicos, influenciando os papeis e 

métodos de produção cinematográficos. 

Tomando por base o cinema brasileiro contemporâneo e sua relação com a juventude, 

percebem-se as demarcações desse jogo de luzes e sombras. Nesse período, inúmeras obras 

têm sido produzidas tendo como foco principal o povo brasileiro, sua gente, sua cultura e seus 

hábitos. Dentre essas obras, há uma série de filmes que representam o jovem em situação de 

risco, cercado pela violência e pelo descaso social. Com o lançamento de Cidade de Deus 

(2002) e o seu sucesso internacional, diversas obras seguiram essa tendência e buscaram 

explorar essas facetas do universo juvenil brasileiro. A ligação com a realidade é enfatizada 
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em primeiro plano. Entretanto, com o final da década, algumas outras faces desses universos 

ganham relevância, sobretudo nos últimos cinco anos. 

Assim como as concepções em torno das juventudes configuram-se em constante 

metamorfose, o cinema jovem guarda também essas características múltiplas. Portanto, 

atenta-se para a existência de infinitas possibilidades de representação das relações entre 

cinema e juventude. 

 
Ao pensar a relação entre cinema e juventude, não posso deixar de concordar 
com Esther Hamburguer. Para essa pesquisadora, o  universo 
cinematográfico intensificou e estimulou a disputa pelo controle da 
visualidade, pela definição de assuntos e personagens que ganharam 
expressão audiovisual. Essa disputa define como e onde serão escolhidos os 
objetos, constituindo, assim, elemento estratégico na definição de 
ordem/desordem cultural contemporânea (HAMBURGUER, 2007). Desse 
modo, o cinema ao eleger seu foco sobre os jovens, constrói mais uma dentre 
outras figurações sobre o lugar na sociedade, figurações que disputam 
legitimidade ao serem disseminadas (SPOSITO, 2009, p. 10). 

 

A autora segue sua reflexão apresentando um contraponto entre a escolha pela 

representação ficcional do universo jovem e a sua relação com a realidade. Ela atesta que o 

cinema, dentro desse diálogo com a cultura jovem, propõe uma representação de universos em 

que não se podem olvidar as potencialidades da linguagem cinematográfica. 

Uma intersecção importante nesse estudo é o uso dos recursos de linguagem que os 

filmes arregimentam para compor esse diálogo com os jovens. Como propõe o campo da 

Linguística Aplicada, falar a língua, usar as linguagens, não são processos naturais, mas, ao 

contrário, estão ligados à questão cultural, social e econômica de cada comunidade. Para 

Rajagopalan (2003), é preciso pensar a linguística para além dos meios de ensino e 

acadêmicos, lembrando que a sala de aula é parte da sociedade e a língua existe e se alimenta 

de seu uso, ampliando as suas potencialidades expressivas. Nesse sentido, “pensar sobre a 

linguagem implica, em última análise, indagar, de um lado, sobre a própria natureza humana e 

do outro, sobre a questão da cidadania” (RAJAGOPALAN, 2003, p. 07). 

O autor segue afirmando que o campo da linguística durante muito tempo não 

conseguia localizar seu próprio objeto, a linguagem. Muitas vezes, segundo o autor, a 

linguística era compreendida e utilizada não como campo de análise da linguagem ou das 

línguas, mas, de maneira equivocada, como análise da gramática, da língua estática, de 

normas. A língua era, portanto, considerada autossuficiente, sem qualquer dependência ou 

relação de sentido com o uso, ou com as culturas e identidades dos sujeitos que a utilizavam. 
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Essa visão clássica e estruturalista da língua e semelhante à ótica estruturalista da 

linguagem cinematográfica. As abordagens como as da análise fílmica, vêm agregar a 

necessidade de observar as línguas e linguagens e seu uso e, não apenas nas normas de 

manuais de português ou de gramáticas de cinema. 

Não é raro se observar dois falantes de português de língua materna que não 

conseguem estabelecer um diálogo por não se entenderem, e por vezes, dizem um sobre o 

outro: “Parece que fulano está falando outra língua”. Esse efeito de estrangeirismo ressalta o 

caráter cultural, social e econômico que envolve o sujeito em suas práticas de comunicação, 

seja ela oral ou das mais diversas formas de escrita. 

 
Para os falantes de qualquer idioma, o estranho/estrangeiro é aquele com 
quem não se entendem, ao menos, com a mesma facilidade com que supõem 
poder compreender a fala de um dos seus. Procede, portanto, a hipótese de 
que, longe de ser a disponibilidade de uma língua comum a pré-condição 
para que ocorra comunicação, é a possibilidade ou o reconhecimento da 
possibilidade de que seja possível comunicar-se com o outro que nos leva a 
afirmar que falamos a mesma língua. Não é à toa que se diz: “Fulano fala 
outra língua”, quando a bem da verdade, tudo o que aconteceu entre os dois 
indivíduos no caso foi nada mais que um simples desentendimento 
(RAJAGOPALAN, 2003, p. 89-90). 

 
 

Nesse sentido, pode-se concluir que em uma sociedade cada vez mais interconectada e 

de fronteiras culturais tênues, a efetividade da comunicação entre os sujeitos não recai única e 

exclusivamente pela língua em comum e suas normas gramaticais, mas, sobretudo, pelas 

afinidades culturais, cada dia mais livres das amarras das territorialidades e, por sua vez, mais 

voltadas ao campo do simbólico, das varias formas de linguagem. Concordando com  a 

postura de Rajagopalan (2003), Signorini (2006), conclui que os estudos contemporâneos 

acerca da subjetividade não estão separados ou limitados em campos específicos de 

conhecimento ou às tradições teóricas determinadas, posto que se trata de um sujeito que “se 

constitui entre linguagens, ou seja, no/pelo trançado de múltiplas e heterogêneas formas de 

linguagem” (ibidem, p. 336). 

Trazendo o pressuposto de pluralidade para a abordagem desse trabalho, é importante 

compreender que para tentar falar a língua dos jovens contemporâneos o cinema brasileiro se 

vê envolto no cumprimento de uma tarefa que demanda compreender as afinidades presentes 

das diversas culturas juvenis que coexistem na sociedade brasileira contemporânea, uma vez 

que esses sofrem influências multiculturais, e essas influências se encontram presentes e 

marcadas nas linguagens utilizadas por eles. 
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Nesse sentido, é preciso estabelecer que comunicar pressupõe compreender o ato de 

comunicação. Para Charaudeau (2008) “representamos o ato de comunicação como um 

dispositivo cujo centro é ocupado pelo sujeito falante (o locutor ao falar e escrever), em 

relação com outro parceiro (o interlocutor)” (ibidem, p. 67). Os elementos presentes nessa 

dinâmica discursiva são: a situação de comunicação, os modos de organização desse discurso 

(enunciativo, descritivo, narrativo ou argumentativo), a língua e o texto. 

Trazendo para o contexto desta dissertação, para que haja sucesso na comunicação 

entre os filmes e os jovens é preciso compreender, então, que os filmes selecionados são 

textos narrativos que buscam se aproximar do ponto de vista juvenil para estabelecer um 

diálogo e uma identificação com este grupo de sujeitos. Para Charaudeau (2008), o gênero 

narrativo, neste caso narrativo ficcional, tem a função de contar uma história. No entanto, o 

autor chama a atenção para o fato de que contar não é apenas descrever, mas 

 
para que haja uma narrativa é preciso que haja um contador, investido de 
intencionalidade, isto é, de querer transmitir alguma coisa (uma certa 
representação da experiência do mundo) a alguém, um destinatário (que 
poderá se chamar de ouvinte, leitor, espectador). (...) Contar é uma atividade 
posterior à existência de uma realidade que se apresenta necessariamente 
com passada e, ao mesmo tempo, essa atividade tem a propriedade de fazer 
surgir, em seu conjunto, um universo, o universo contado, que predomina 
sobre a outra realidade, a qual passa a existir somente através desse universo. 
Essa tensão manifesta-se nas narrativas por intermédio de procedimentos que 
realizam efeitos discursivos de realidade e de ficção (CHARAUDEAU, 2008 
p. 154). 

 
 

Através da abordagem das características do discurso narrativo, o autor pontua que a 

textualidade é organizada de modo a levar em consideração a criação de um universo  

ficcional que existe em diálogo com uma realidade prévia e criada para transmitir uma 

mensagem a um determinado público destinatário. Sobre sua assertiva, afirma-se que é 

preciso que haja neste texto princípios de coesão e coerência entre o universo ficcional e a 

realidade para que se estabeleça uma comunicação efetiva entre o produtor da mensagem, a 

mensagem e os destinatários. É preciso ainda que se estabeleça o ponto de vista de quem 

conta. 

No discurso narrativo dos filmes ficcionais há o processo de identificação entre o 

ponto de vista do diretor, do protagonista da narrativa e do público. Nesse sentido, Browne 

pontua falando da relação do espectador no texto fílmico. Para o autor, “podemos nos 

identificar com um personagem e partilhar seu ponto de vista ainda que a lógica do 

enquadramento e da seleção de planos da sequência negue que ele tenha um lugar na 
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sociedade representada na mise-en-scene. Há diferenças significativas entre as estruturas de 

um plano, visão e identificação” (BROWNE, 2005, p. 241). O autor fundamenta o seu 

posicionamento com base na análise de uma sequência em que segundo ele 

 
nos identificamos não com a câmera, mas com os personagens e, que, 
portanto, não nos sentimos desalojados por uma mudança na estrutura do 
plano. (...) O efeito da articulação sequencial e recorrente da oposição 
incluídos e excluídos é modulado de maneira a conformar as atitudes do 
leitor-espectador com relação à ação. (...) Por estas estratégias e efeitos de 
duração – retrospecção, fusão, retardamento e expectativa – pode ser 
modulada, na leitura, a ênfase sobre o ato de mostrar ou sobre o que é 
mostrado, a significação da angulação e do enquadramento (BROWNE, 
2005, p. 244). 

 

O que se vê é o diálogo entre as teorias da análise discursiva, linguística e da análise 

fílmica a fim de materializar o ponto de vista do protagonista ou do personagem de modo que 

gere uma identificação com o público ao se narrar uma história através do texto 

cinematográfico. Complementando o diálogo entre os autores, Bordwell (2008) afirma que 

por meio da tecnologia cinematográfica e sua estrutura narrativa, dos processos enunciativos e 

dos tipos particulares de representação (por exemplo, as representações juvenis) “o cinema 

constrói as posições subjetivas que estão definidas pela ideologia e pela formação social” 

(BORDWELL, 2008, p. 32). Assim, segundo o autor, pode-se inferir que o posicionamento 

subjetivo das produções cinematográficas seja calcado em uma série de identificações – com 

personagens, com a câmera. 

Dentro do ponto de vista discursivo, chama-se atenção para o uso das marcações 

discursivas no cinema. Na linguagem verbal utilizada na escritura dos textos, pode-se 

conceber marcadores discursivos como 

 
mecanismos que atuam no nível do discurso (aqui entendido como 
organização textual-interativa), estabelecendo algum tipo de relação entre 
unidades textuais e/ou entre os interlocutores. Consistem em recursos 
imprescindíveis e muito recorrentes na construção do discurso; no entanto 
não constituem ainda uma classe bem definida. Na literatura sobre o assunto, 
há, inclusive, uma ausência de consenso terminológico, pois é possível 
encontrar, referindo-se a esses mecanismos, expressões como marcadores 
conversacionais, operadores discursivos, marcadores de estruturação da 
conversação, apoios do discurso etc. (PENHAVEL, 2008, p. 1). 

 
Na maioria dos textos narrativos, a função dos marcadores é encadear e organizar a 

narrativa, podendo ainda funcionar como lugar de onde se pode perceber como os 

personagens se identificam. O cinema, como texto que agrega a linguagem verbal, sonora e 
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visual, possui marcas discursivas nestes três recursos e na relação que eles estabelecem entre 

si. É nesse sentido que a análise fílmica se apresenta como uma metodologia de abordagem 

dos filmes repleta de intersecções com outras teorias, a depender das problemáticas a serem 

desenvolvidas e o ponto de vista que se busca compreender. 

Por essa razão, para compreender os mecanismos e estratégias engendrados pela 

linguagem em cada filme juvenil selecionado é preciso que se compreenda a realidade 

contemporânea em torno das teorias das identidades juvenis. 

 

2.2 Juventudes: uma abertura conceitual 
 
 

Foi a burguesia que inventou a juventude, assim como inventou antes o mercado capitalista e depois o 
cinema. 

(BUCCI, 1990, p.1) 
 
 

Os jovens estão em toda a parte e pode-se dizer que, hoje em dia, grande parcela dos 

produtos culturais faz referência à juventude. No entanto, nem sempre foi assim. Segundo o 

relato de Ariés (1981), a noção da existência de uma fase intermediária entre a infância e a 

vida adulta só passou a vigorar a partir do século XVIII, com a consolidação de um sistema 

escolar na sociedade burguesa. Dessa maneira, a concepção veio acompanhada da ideia de 

que a juventude se divide em fases com etapas distintas de desenvolvimento biológico e 

mental. 

Até o início do século XX, imaginar o que é um jovem, ou ainda a caracterização do 

sentido de juventude era basicamente inexistente. Foi apenas a partir desse momento e de 

maneira mais evidente em meados desse século com os movimentos sociais de juventude, que 

estes sujeitos acenaram suas preocupações particulares, suas inquietações, suas necessidades e 

seu modo de viver. Inaugura-se, então, o que era inicialmente considerado como condição 

juvenil. 

A condição juvenil trata-se, pois, de uma categorização, como pontua Bucci (1990) na 

epígrafe que provoca o início deste capítulo. Segundo o autor, a descoberta pela burguesia 

dessa condição do ser humano era uma maneira de enquadrá-lo dentro de um sistema, que 

controla inclusive suas vivências. Família, escola, necessidades de expressão e identificação, 

relações de amizade, primeiras incursões amorosas, descobertas no campo da sexualidade, 

primeiras preocupações com o mundo do trabalho, podem ser citadas como algumas das 

principais questões apontadas na concepção de juventude. 
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É a partir da década de 1950, no entanto, que os jovens adquirem maior espaço e 

passam a ser considerados agentes políticos, culturais e sociais. Dessa forma, com o 

protagonismo juvenil, a condição passa a ser vista como uma forma cultural. Houve, então, 

uma espécie de chamado em escala global acerca da definição de juventude. 

Na escola, nas artes (muito notadamente no cinema), na família, nas ruas, em 

manifestações sociais, os jovens passam a colocar seu posicionamento e a ganhar formas 

distintas de expressão e visibilidade. Compreende-se, então, que ser jovem é muito mais do 

que estar inserido em uma idade biológica pré-determinada. 

 
Em nenhum lugar, em nenhum momento da história a juventude poderia ser 
determinada apenas por critérios exclusivamente biológicos ou jurídicos. 
Sempre, em todos os lugares, ela é imbuída de outros valores (LEVI e 
SCHMITT, 1996, p. 10). 

 
 

A partir da metade do século XX a juventude deixa de ser considerada apenas uma 

preparação para a vida adulta, que se situa depois da infância, como se concebeu em um 

primeiro momento. Os jovens passam a ser vistos como atores sociais, culturais e políticos. A 

condição juvenil passa a dar lugar à noção de cultura juvenil e um dos principais pilares é a 

busca pela identidade. Assim sendo, as interações e as trocas simbólicas em termos de 

comportamento, atitude e produção cultural começaram a ser vistas como parte indissociável 

do processo de pertencimento da juventude, gerando identidades e culturas juvenis distintas. 

Pode-se observar a questão dos papeis que surgem na vida cotidiana como uma 

consequência dos novos arranjos sociais, mais complexos, fragmentados e descentralizados 

como pontuam os estudos de Goffman (1999). Os papeis são constituintes de novas 

identidades (sempre relacionais) e formações culturais que acompanham essas outras 

experiências que compõem o modo de viver do sujeito contemporâneo. 

Nesse contexto, é pertinente considerar a juventude como um conjunto de identidades 

que surge a partir de novas formações e formas de sociabilidade desse homem 

contemporâneo. Como pontua Brandão (1997), “a cultura surge das relações que os homens 

travam entre si e com o meio em que vivem, em busca da própria sobrevivência” (ibidem, 

p.9). Assim, a juventude pode ser considerada um espectro de papeis e identidades que 

começam a se configurar no início do século XX, com o período do pós-guerra. Com a 

divergência de visões entre o universo adulto e o ponto de vista juvenil neste momento é, 

segundo o autor, “apenas a partir da década de 1950 que surgiu a chamada ‘cultura da 
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juventude’, dentro e fora dos Estados Unidos reflexo da expansão do capitalismo em busca de 

novos mercados” (ibidem, p.10). 

Nessa história recente, observou-se que a concepção dessas identidades jovens surge 

em oposição ao mundo dos adultos e seu conformismo. Por esse motivo, a juventude esteve 

durante muito tempo - e de alguma forma ainda está - atrelada a um papel de questionamento 

e renovação social, transgressão face ao que é conservador, posicionamento contra- 

hegemônico, embora, como pontua Brandão (1997), existam movimentos de juventude 

também conservadores. 

A consolidação do que ficou conhecida como cultura jovem e que mais tarde 

desmembrou-se em culturas juvenis ocorre dentro do contexto de explosão demográfica e 

expansão econômica dos EUA após a Segunda Guerra Mundial. Embora tenha suas principais 

configurações iniciais ligadas à revolta, à revolução e contra o sistema, em pouco tempo a 

indústria cultural percebeu o potencial consumidor dos jovens e passou a comercializar 

produtos voltados para estes sujeitos. Dessa forma expandiu-se o que se considera como 

cultura jovem na década de 1950, ficando ainda mais evidente a relação entre os jovens, as 

identidades, as formas de expressão e os meios de comunicação. 

Ao longo das gerações, as prerrogativas que delineiam o pensamento e o 

comportamento juvenil alteraram-se de modo que novos papeis juvenis vão sendo criados e 

partilhados. Como pontua Martín-Barbero (2008), os jovens são os senhores eternos do 

presente, do atual, do contemporâneo. Em cada geração, emergem novas práticas, 

possibilidades de expressão e vivências que conferem ao universo jovem um caráter 

extremamente volátil. 

Inúmeros estudos sobre identidades jovens e o dito protagonismo juvenil ganharam 

destaque na Educação, nas Artes, na Sociologia, na Psicologia e na Comunicação ao longo 

das últimas décadas, uma vez que a juventude é, atualmente, considerada um fenômeno de 

concepção, representação e criação simbólica. Como criação simbólica, as perspectivas 

contemporâneas compreendem que há mais de uma forma de ser jovem, e a noção de 

juventude vai dando lugar à concepção multiculturalista do termo juventudes. Nota-se que há 

uma universalidade na questão juvenil, no entanto, ela ganha matizes de acordo com as 

situações culturais, políticas, econômicas e sociais que acometem o jovem, fazendo-o plural. 
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A juventude é como um espelho retrovisor da sociedade. Mais do que 
comparar gerações é necessário comparar as sociedades que vivem os jovens 
de diferentes gerações. Ou seja, em cada tempo e lugar, fatores históricos, 
estruturais e conjunturais determinam as vulnerabilidades e as 
potencialidades das juventudes. Os jovens do século XXI, que vivem em um 
mundo que conjuga um acelerado processo de globalização e múltiplas 
desigualdades sociais, compartilham uma experiência geracional 
historicamente inédita (NOVAES, 2007, p. 3). 

 
 

Se, como aponta Novaes (2007), cada tempo, lugar, determinante social, econômico e 

cultural traz potencialidades distintas para cada juventude, pode-se entender também, que 

esses fatores influenciam no seu modo de uso da língua e das linguagens, dos códigos de 

expressão e dos modos de socialização. Nesse viés, o sentido vai novamente depender da 

partilha destes signos e da compreensão dos papeis juvenis que compreendem a constituição 

(sempre em metamorfose) destas identidades jovens. 

Como afirma Mr. Tamborine Man, o protagonista do filme Os famosos e os duendes 

da morte (2009): “Estar perto não é físico”. Ele próprio é muito mais próximo da língua 

inglesa do que do português e mais distante ainda do alemão, língua falada pela maior parte 

dos habitantes idosos da localidade gaúcha onde se passa o filme. Mais próximo do cantor de 

folk rock estadunidense Bob Dylan que fez sucesso, sobretudo na década de 1960, do que da 

música nacional contemporânea e de uma menina morta que continua viva nas páginas e 

perfis de redes sociais da internet do que dos habitantes da sua cidade ou sua família. 

Transcendendo os limites do sentido dentro deste filme, ao observar-se a juventude ao 

longo da representação pela linguagem cinematográfica, torna-se evidente tal constatação: as 

proximidades e afinidades juvenis muitas vezes não estão ligadas a questões territoriais ou 

geográficas, mas ampliam essa geografia, fazendo, através do conteúdo lingüístico e 

simbólico, do vizinho um estrangeiro e de um menino de outro país a pessoa com quem mais 

se sente à vontade para compartilhar o seu universo, ainda que virtualmente. 

No entanto, o estudo em torno dessas identidades ainda apresenta lacunas no Brasil. 

Nesse campo, o conjunto de teorias em torno do multiculturalismo tem se mostrado 

fundamental para que as diferenças culturais e sociais ganhassem visibilidade. Ao tentar 

conceituar o multiculturalismo, Fleuri (2003) coloca que 
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para além da polissemia terminológica e da evidente diversidade de 
perspectivas que se expressam nas teorias e propostas relativas ao 
multiculturalismo, interculturalismo, transculturalismo, constitui-se um 
campo de debate que se torna paradigmático justamente por sua 
complexidade: a sua riqueza consiste justamente na multiplicidade de 
perspectivas que interagem e que não podem ser reduzidas por um único 
código e um único esquema a ser proposto como modelo transferível 
universalmente. Entretanto, o eixo conceitual em torno do qual se situam as 
questões e as reflexões emergentes nesse campo, e que caracteriza os mais 
espinhosos problemas do nosso tempo, é o da possibilidade de respeitaras 
diferenças e de integrá-las em uma unidadeque não as anule. Isso vale, de 
fato, tanto para o discurso das diferenças étnicas e culturais, de gênero e de 
gerações, a serem acolhidas na escola e na sociedade, quanto para a distinção 
entre os povos, a ser considerada nos equilíbrios internacionais e planetários 
(ibidem, p.3). 

 
 

Como aponta o autor, a abrangência das possibilidades de reflexão multiculturais recai 

sobre várias instâncias, inclusive sobre os estudos de geração, no qual se podem encontrar 

questões culturais e sociais da juventude. O multiculturalismo pode ser compreendido como 

uma corrente de pensamento que busca compreender a sociedade como sendo constituída de 

identidades plurais, com diferentes padrões linguísticos, culturais, de gênero, de classe, de 

geração, entre outros marcadores identitários. Como pontua Dietz (2003): 

 
A identidade é uma preocupação latente na corrente pós-estruturalista. A 
identidade se converte em políticas identitárias, em uma negociação de 
múltiplas identidades.[...] O discurso identitário visa não binarizar a 
diversidade existente. [...] Portanto, o multiculturalismo deve passar por uma 
fase de “construção e estabilização” das identidades dos novos atores 
(DIETZ, 2003, p. 25-26). 

 
 

O sentimento de pertença é um fator importante para identificar o multiculturalismo, 

uma vez que a noção de cultura nos dias atuais está ligada às formas de viver na sociedade 

contemporânea, à partilha da língua, à identificação através da cor, gênero, crença e relações 

entre um ou mais grupos. Segundo Eagleton (2005), a definição de cultura agrega também 

várias questões de âmbito filosófico, tais como a liberdade e o determinismo; o fazer e o 

sofrer; a mudança e a identidade. Para tanto, “a conceituação adquire estruturas tanto pessoal 

como social: a cultura é uma questão de desenvolvimento total e harmonioso da 

personalidade, mas ninguém pode realizar isso estando isolado” (Eagleton, ibidem, p.21). 

Como indica Hall (2006), a noção de cultura não pode ser compreendida de maneira 

límpida e transparente. Ela é instaurada a partir de um palco de conflitos e diálogos que 

transcendem os limites territoriais, tornando as identidades compostos híbridos (CANCLINI, 

1997). De alguma forma, a representação de uma identidade nacional acaba por homogeneizar 
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discursos e vozes. Assim, um dos pressupostos da corrente multiculturalista é considerar 

distintas formas de pertencimento, como o caso das culturas juvenis e das identidades jovens. 

Segundo Bueno (2008), é ainda mais intensamente na década de 1950 que se pode 

perceber, em uma escala global, a existência dos jovens como novos agentes políticos e 

culturais. “A vivência da juventude havia se expandido e diversificado em variadas 

microssociedades relativamente autônomas da vida adulta. É nesse momento que podemos 

falar do desdobramento da condição juvenil em culturas juvenis” (ibidem, p.4). 

O fato de pensar a juventude a partir do ponto de vista da cultura permite compreender 

o universo de abrangência que compõe os modos de ser jovem na sociedade contemporânea. 

A coexistência de formas particulares de pertencimento e vivência das juventudes passa por 

processos de identificação que atravessam o âmbito individual e de grupos. 

 
Passou-se a empregar com frequência o termo juventudes como forma de 
enfatizar que, ao se tratar de jovens, deve-se reconhecer que  esses 
constituem uma realidade plural e multifacetada. Neste sentido pretendemos 
privilegiar perspectivas que veem a juventude não como uma categoria 
estanque, mas como sujeitos que agem no momento presente, inseridos num 
contexto social específico, com posturas e modos de subjetivação singulares, 
que são afetados e afetam o espaço social em que circulam. (SILVA; JOBIM 
E SOUZA, 2008, p.2). 

 
Como colocam as autoras, a juventude não é uma categoria onde o sujeito é 

delimitado, construído de maneira fechada e categorizado unicamente pela faixa etária e vida 

biológica. Trata-se de uma construção cultural e não apenas de um fator biológico, mas 

também pode ser entendida como um conjunto de práticas particulares que são instituídas a 

partir das situações culturais e sociais onde os jovens se encontram inseridos. 

Para Martín-Barbero (2008), “o mundo está diante de juventudes cujas sensibilidades 

respondem as alternativas de sociabilidade que permeiam tanto as atitudes políticas quanto as 

pautas morais, práticas culturais e gostos estéticos” (ibidem, p. 13). Nesse viés, a política, o 

trabalho, a escola e a família passam também por uma crise de identidade que marcam o 

comportamento juvenil. 

Por conta da instabilidade social e emocional, bem como devido à quebra de 

pertencimento dentro das instituições sociais, sobretudo na escola e na família, durante muito 

tempo houve, e de alguma forma ainda há, a tendência de ver os jovens pelo prisma da 

negatividade, baseando-se na concepção de que o jovem é aquele que ainda não chegou a ser 

ou ainda levando-o em consideração apenas pelo prisma da vulnerabilidade social em seus 
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aspectos negativos, como a marginalidade e a criminalidade. Segundo Dayrell (2002) essa 

concepção está muito presente na escola, no ensino formal: 

 
Em nome do vir a ser do aluno trazendo no diploma e nos possíveis projetos 
do futuro, a escola tende a negar o presente vivido do jovem como espaço 
válido para formação, bem como as questões existenciais que eles expõem 
podem ser bem mais amplas do que apenas o futuro (DAYRELL, 2002, 
p.3). 

 
Essa falta de atenção às particularidades das vozes juvenis gera o desconforto e a 

instabilidade do jovem nas instituições sociais, que gera uma desintegração entre as culturas 

juvenis e a cultura escolar, por exemplo. Na maioria dos casos do ensino, a cultura juvenil não 

é considerada em sala de aula. O jovem é o vir a ser. É aquele que ainda não se formou, que 

ainda não existe enquanto sujeito. Ao adotar essa postura, o ensino acaba por gerar uma 

tensão entre a cultura juvenil e a instituição escolar, desmotivando-o e afastando o cotidiano 

do ensino do dia a dia em sociedade. 

Como nas teorias lingüísticas já visitadas no tópico anterior, novas correntes do ensino 

tem se preocupado em compreender o sujeito e suas relações culturais, sobretudo no campo da 

Pedagogia e das Letras, na área de Linguística Aplicada, onde se debruçam questões mais 

práticas da relação entre o sujeito e a linguagem em uso. No entanto, trata-se de uma relativa 

novidade, o que leva a observar que é uma realidade ainda distante do cotidiano escolar 

brasileiro como um todo. Dayrell (2002) coloca que é justamente com a instabilidade escolar 

e familiar que a sistematização estaria perdendo o seu papel central na educação e na 

orientação dos valores de gerações mais novas. 

Segundo o autor, sobretudo para os sujeitos que se encontram no papel de pais e 

professores, é preciso tomar os jovens como sujeitos ativos e respeitar suas vivências e 

necessidades a fim de gerar um diálogo mais proveitoso para ambas as partes, de modo que se 

possa melhor orientá-los através das exigências da sociedade contemporânea. Mais que isso, é 

primordial incluir as discussões das culturas juvenis nas discussões em sala de aula a fim de 

melhor conhecer esse universo. É muito comum ainda nos dias de hoje encontrar diretores de 

escolas, professores e gestores de programas sociais que nunca se questionaram acerca das 

particularidades que integram as vivências juvenis enquanto parte do processo de formação 

humana. 

Não havendo espaço e nem forma de ser compreendido, o sujeito jovem parte para 

outros modos de identificação em grupos, tribos, pares, bandos e guetos. Segundo Dayrell 

(ibidem), deve-se dar crédito às culturas audiovisuais e às tecnologias digitais em seu papel de 
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consumo na vida cotidiana juvenil, fator que estimula configurações de imaginários onde os 

jovens veem a si mesmos e interferem em seus respectivos modos de estarem juntos. Nesse 

sentido, Citelli (1999) pontua que os jovens são acusados de não serem leitores e escritores 

assíduos. No entanto, essa constatação não leva em conta os diversos tipos de escrita e leitura, 

como as propiciadas pelo ambiente hipermidiático e hipertextual da internet ou os textos 

televisivos, cinematográficos e midiáticos de uma maneira geral, mais presentes no cotidiano 

dessas novas gerações. 

Dessa forma, o autor aponta pesquisas em que os jovens alunos e os professores falam 

de sua relação com os produtos culturais, sobretudo aqueles relacionados à mídia. Como 

solução, Citelli (1999) propõe justamente a presença dos meios de comunicação na escola, 

tendo seus produtos discutidos seriamente à luz da linguagem e de suas diversas 

potencialidades de comunicação. Esta medida, que há algumas décadas já é apontada pelos 

estudos em educação, no entanto, ainda não passou a existir efetivamente na maioria dos 

ambientes de escola formal, tendo como maior reflexo o distanciamento entre as culturas 

midiáticas, as culturas de juventude e as culturas escolares. 

A juventude é responsável pelo presente, pelo hoje, pela atualização social. À luz de 

Schmidt (2006), tudo serve para representar a juventude que é ao mesmo tempo única e 

plural. É única, levando em conta os fatores biológicos e o papel universalista de renovação 

social, mas é uma gama infinita de pertencimentos e identidades se forem considerados os 

aspectos culturais. Segundo Dayrell (2002), “é nesse sentido que enfatizamos a noção de 

juventudes no plural, para enfatizar a diversidade de modos de viver e de ser jovem na 

sociedade atual” (ibidem, p. 10). 

No percurso dessas sensibilidades e formas de sociabilidades é preciso demarcar as 

interações desses sujeitos com as tecnologias e com os produtos culturais e midiáticos que 

permeiam as suas relações em família, na escola e nos demais ambientes sociais. Nesse 

sentido, Freire Filho (2008), corrobora a relevância e a necessidade de incluir a mídia como 

ponto fundamental dentro dos estudos de juventude e de identidades juvenis. 

A mídia se tornou um terreno fecundo para problematizar as políticas de identidade, 

sobretudo da identidade jovem, na medida em que o jovem é considerado tanto como fonte de 

problemas sociais – de sexualidade, drogadição, desemprego, violência – como 

paradoxalmente ele é apontado como fonte de solução para as dificuldades que o país 

enfrenta. 

A estética jovem é múltipla e variável, pois esta é uma característica juvenil atual.  

Essa estética está inserida em processos de identificação, como pontua Hall (2006), já que a 
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identidade jovem se encontra em construção e pode ser relacionada às condições do fenômeno 

de hibridação cultural que se intensificou com as configurações da sociedade globalizada. Se 

por um lado, é possível delimitar biologicamente a idade juvenil entre os 15 e 29 anos, por 

outro essa faixa etária agrega em si uma pluralidade de combinatórias de diferentes estágios, 

como por exemplo, o início das vivências juvenis, marcadas pela adolescência. 

A delimitação do período biológico não é mais vista como uma característica  

imutável. Biologicamente, houve uma dilatação da definição da juventude nos últimos vinte 

anos, quando ser jovem estava inscrito conceitualmente até os 24 anos. No entanto, as 

alterações acerca dessa definição foram ocorrendo na medida em que a dinâmica social, 

política e cultural também foram sendo modificada. Dessa maneira, a sociologia da juventude 

tem observado que os jovens constituem um laço de dependência para com seus pais por 

muito mais tempo, esgarçando as fronteiras entre a juventude e o universo adulto. 

Tais mudanças na compreensão biológica da ideia de juventude colaboram também 

para uma pluralização em todos os outros aspectos, pois de fato os jovens são influenciados 

por fatores multiculturais e por diferentes realidades econômicas, sociais e políticas. Assim, 

mesmo quando se fala em juventude brasileira, é preciso ressaltar que dentro deste âmbito 

maior coabitam diversas maneiras de ser jovem. 

 
Certamente entre os jovens contemporâneos há diferenças culturais e 
desigualdades sociais. Hoje já é lugar comum falar em juventudes, no plural. 
[...] Os jovens de hoje se diferenciam em termos de orientação sexual, gosto 
musical, pertencimentos associativos, religiosos, políticos, de galeras, de 
turmas, de grupos. Estes demarcadores de identidades podem aproximar 
jovens socialmente distintos ou separar jovens socialmente próximos 
(NOVAES, 2007, p.2). 

 

A linearidade do pertencimento é questionada pelas novas formas de estar no mundo, 

de se expressar e de ser jovem. Como aponta Novaes (ibidem), os marcadores de identidades 

podem criar distâncias e proximidades entre sujeitos que não estão ligadas essencialmente à 

noção de territorialidade. Segundo Abramo (1996), os estudos em termos de juventude no 

Brasil privilegiam as manifestações juvenis partindo da década de 1950. Cada década traria, 

portanto, um modelo particular de juventude. Como destaca a autora 

 
Em cada uma dessas décadas, a juventude aparece caracterizada de uma 
forma distinta. Por exemplo, na década de 1950 a juventude ficou conhecida 
como “Rebelde sem causa” ou “Juventude Transviada”, na década de 1960 
como revolucionária, na década de 1990 fala-se da geração Shopping Center 
(ABRAMO, 1996, p. 55). 



41 
 

 
 
 

Todavia, essa padronização por décadas tende a gerar uma homogeneização das 

características juvenis, o que pode gerar a perpetuação de estereótipos totalizadores. É certo 

que a identidade é uma performance, mas, agregada a rótulos e estereótipos tão abrangentes, 

ela termina por gerar uma série de silêncios ruidosos e catastróficos. Ou seja, tudo que não se 

enquadra na palavra de ordem da juventude de cada década acaba sendo ignorado. 

Com base em levantamentos demográficos recolhidos pelo Censo 2000 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil possuía mais de 34 milhões de jovens, sendo 

que metade deste contingente era pertencente ao sexo feminino e metade ao masculino. 

Segundo a pesquisa de dados, o Brasil seria o segundo país em termos de pessimismo em 

relação às perspectivas da juventude. 

Os desafios para compreender um contingente tão largo e multifacetado não são 

poucos. A violência, o desemprego, as questões educacionais e de lazer compõe um cenário 

que exemplifica o lugar do jovem no Brasil hoje. Alguns dados são também reveladores 

quando da questão de vulnerabilidades sociais, por isso é preciso compreendê-las além dos 

rótulos e dos números. Segundo Sposito (apud Streck 2006): 

 
Não resta dúvida que a década de sessenta e setenta marcou época com uma 
juventude organizada e mobilizada no contexto brasileiro. A década de 
oitenta lembra uma juventude com traços mais hedonistas e é a época do 
término da ditadura militar no país. As pesquisas em juventude na década de 
oitenta começam a dar atenção às gangues urbanas e à violência juvenil. Já 
na década de noventa as pesquisas trazem a temática juvenil para as áreas da 
educação, psicologia e sociologia. [...] O interesse nas pesquisas nos traz o 
cenário da militância juvenil nos anos 90 vista com um caráter de múltiplas 
identidades em inúmeros contextos sociais e sem ligações entre si. [...] A 
década de 2000 é incentivado o movimento nacional de políticas para 
juventude e começamos a encontrar varias pesquisas e publicações sobre o 
tema (ibidem, p.03). 

 
 

Dentro desse contexto, o cinema brasileiro contemporâneo passa por um momento de 

avanços tecnológicos e transformações em seus perfis de produção. No caso do cinema 

jovem, pode-se perceber que os filmes vem articulando recursos de linguagem a fim de se 

aproximar desse público juvenil. Para tanto, são engendrados efeitos visuais e sonoros com 

base em várias linguagens, como por exemplo, a linguagem dos videoclipes, a linguagem das 

histórias em quadrinhos, dos seriados televisivos e dos jogos de videogame. 

Para Pryston (2008), esse fenômeno ocorre porque a cultura contemporânea tende a 

considerar prioritariamente as configurações da juventude na construção de seus produtos 
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culturais. Nesse cenário, é possivelmente no cinema, na música popular e nos seriados de 

televisão que essa centralidade juvenil ocorre de maneira mais intensa. 

 
Considerando a existência de um jogo de apropriações de elementos das 
culturas dos jovens por parte da indústria, bem como de produtos da 
indústria por parte dessas culturas, percebemos o cinema juvenil como uma 
produção decorrente das negociações e conflitos presentes nesse jogo, 
sobretudo da ação de novos agentes interessados em transformar suas 
apropriações em estratégias produtivas (BUENO, 2008, p.4). 

 

De acordo com as discussões no campo da juventude e do cinema, e suas implicações 

ante os conceitos de língua e linguagens, percebe-se a existência de uma retroalimentação 

discursiva entre conceitos e condições de representação. Pode-se afirmar que textualizações 

artísticas como são os próprios filmes funcionam como unidades necessárias à revitalização 

dos saberes e das vivências culturais. Por conseguinte, os modos de ser jovem são instituídos 

através de construções simbólicas, e o cinema exerce um papel relevante para a configuração 

das identidades e culturas juvenis. 

 

2.3 A juventude no cinema brasileiro contemporâneo: primeiras aproximações 
 

A representação no âmbito cinematográfico é uma preocupação muito significativa, 

pois torna possível narrar histórias sob distintos pontos de vista, expor formas de relações 

pessoais, sociais e, desta maneira, não apenas funcionar como entretenimento para o público, 

mas dialogar com ele através dos mecanismos de projeção e identificação do sujeito com os 

personagens em um filme. É o ideal de representação que faz o elo entre o universo ficcional  

e a sociedade. 

Para que ocorra esse fenômeno de projeção e identificação (XAVIER, 1999), é 

fundamental que a obra busque informações acerca do universo representado para a 

construção de seus eventos encenados, bem como dos seus personagens, que devem ser 

influenciados por esta pesquisa desde o seu comportamento, seus modos de falar, seu 

vestuário e em toda a sorte de relações que vivenciar durante a trama. 

Dialogando com o teórico, Carriére (2005) ressalta que por esta razão a memória da 

imagem cinematográfica pode ser mais forte e duradoura do que as palavras e frases, pois elas 

conjugam na cena audiovisual, dinâmicas completas das relações em sociedade. Assim sendo, 

os longas-metragens de ficção podem ser instrumentos importantes para materializar a 

metamorfose ambulante que são as juventudes. 
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Imagine um jovem. Um jovem brasileiro, estudante, totalmente integrado 
com as novidades culturais, sempre acompanhado de muitos amigos, 
principal mediador de novas crenças e hábitos dentro de seu grupo familiar, 
uma pessoa que olha para o mundo em que vive de um jeito crítico e 
provocador. A grande maioria de nós, certamente, consegue construir esta 
imagem com muita facilidade, já que é assim, de certa forma, que 
concebemos a juventude. É fácil, é familiar, porque todos já fomos jovens 
um dia, se ainda não o somos. Agora, experimente contextualizar este 
mesmo jovem em momentos diferentes, nos anos 1970, nos anos 1980, nos 
anos 2000. Será que podemos falar de uma juventude? Para compreender a 
juventude, é preciso que ela seja contextualizada e textualizada  (PEREIRA 
et al, 2009, p.1). 

 
 

A estreita relação entre o cinema e as identidades juvenis aponta para o fato que a 

cinematografia brasileira contemporânea vem buscando nos últimos anos uma maior 

textualização dessas juventudes. Ao falar em juventudes, como foi visto, o cinema se insere 

numa teia de representações que vão se modificando ao longo dos tempos, dos lugares, das 

comunidades e das circunstâncias históricas, sociais e culturais. 

É possível perceber que a busca pela representação juvenil apresenta uma gama de 

motivações. Dentro desse contexto, desde as transformações culturais nos anos 1960, as 

construções simbólicas na sociedade contemporânea foram se projetando, grosso modo, em 

torno de um afastamento latente entre as posições comerciais e de contracultura. Essa 

dicotomia se estendeu pelas mais variadas proposições estéticas e artísticas, fazendo emergir 

formas dissonantes de produção cinematográfica. De alguma maneira, as apropriações das 

culturas juvenis no cinema brasileiro produzido a partir dos anos 2000 partilham dessa mesma 

dinâmica em que se pode perceber o convívio de produções mais comerciais e produções mais 

independentes. 

O cinema brasileiro contemporâneo está sendo favorecido por um momento particular. 

Trata-se de um contexto de produção marcado pelas tecnologias digitais e pelo consequente 

barateamento das produções. Têm surgidos novos perfis de produção, com jovens diretores 

que conseguem misturar métodos distintos de realização. Seja no âmbito do cinema comercial 

ou no campo da produção independente, a juventude é uma fonte discursiva capaz de suscitar 

caminhos que estão em sintonia com as perspectivas do momento atual, tornando a 

representatividade das identidades e sujeitos mais difusa e polifônica. 

Os filmes selecionados para este estudo se encontram dentro dessas perspectivas. Os 

filmes Apenas o fim (2008), Os famosos e os duendes da morte (2009), Sonhos Roubados 

(2009), As melhores coisas do mundo (2010), Antes que o mundo acabe (2010) e Estrada 

para Ythaca (2010) conseguem abarcar diversos traços da produção contemporânea nacional. 
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Desse modo, através da análise desses filmes, observa-se melhor como se estruturam os 

discursos de juventude no cinema brasileiro contemporâneo através da análise fílmica, 

combinada com a revisão bibliográfica nos eixos teóricos da juventude e das linguagens 

juvenis, em uma concepção multiculturalista. 

 
 

(a) (b) 
 

(c) 

Figura 1- Cartaz (a) e fotogramas (b) e (c) do filme Apenas o Fim (2008), de Matheus Souza. 

 
Apenas o fim (2008) é um filme dirigido por Matheus Souza, produzido com 

tecnologia digital e inteiramente gravado dentro de uma universidade, a PUC-RIO, onde o 

diretor era aluno na época. A narrativa do filme se centra no término de um relacionamento. 

Antônio e sua namorada decidem conversar e se despedir. O filme se centra na conversa dos 

personagens, que apresentam sua relação com o mundo através das referências e citações 

àícones da cultura midiática contemporânea. Os diálogos são o ponto central para a 



45 
 

 
 
 

construção do filme. Apenas o fim (2008) ganhou prêmio de melhor filme no Festival do Rio  

e no Festival de São Paulo, ambos em 2008. 

 
 

 

(a) (b) 
 

(c) 

 
Figura 2 – Fotogramas (a), (b) e (c) retirados de cenas do filme Os Famosos e os Duendes da 
Morte (2009), de Esmir Filho. 

 
Os famosos e os duendes da morte (2009) é o primeiro filme de Esmir Filho e conta a 

história do cotidiano de jovens numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. O personagem 

principal não tem nome e identifica-se a partir de sua identidade virtual Mr.Tamborine Man. 

O filme centra sua narrativa na relação que esta juventude estabelece com a cultura de sua 

cidade. A pequena cidade de colonização alemã mantém sua tradições e oferece poucas 

oportunidades para os jovens. Desse modo, uma série de pessoas acaba cometendo suicídio, 

jogando-se de uma ponte. Antes de morrer, uma jovem deixa seus vídeos no Youtube e perfis 

online, o que faz com que mesmo depois da morte, aconteça uma relação de identificação 

entre o protagonista e ela. Os atores do filme são jovens da própria cidade. O filme é baseado 
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em um livro homônimo de Ismael Caneppele. Esmir Filho é um jovem diretor paulista que 

ficou conhecido nacionalmente após o lançamento do curta-metragem Tapa na Pantera 

(2006), no YouTube. Os famosos e os duendes da morte (2009) ganhou melhor filme no 

Festival do Rio em 2009 e participou do 60º Festival de Berlim, dentre outras premiações. 

 
 

 

(a) (b) 
 

(c) 

 
Figura 3 – Cartaz (a) e fotogramas (b) e (c) do filme Sonhos Roubados (2009), de Sandra 
Werneck. 

 
 

Sonhos Roubados (2009) narra a história de três jovens de uma favela carioca. A 

narrativa do filme dirigido por Sandra Werneck aborda a questão da prostituição e gravidez na 

adolescência. Participou do Festival do Rio em 2009, ganhando os prêmios de melhor filme, 

por voto popular, e melhor atriz, para Nanda Costa. 
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(a) (b) 
 

(c) 

 
Figura 4 – Fotogramas (a), (b) e (c) capturados de cenas do filme As Melhores Coisas do 
Mundo (2010), de Lais Bodanzky. 

 
As melhores coisas do mundo (2010) é um filme realizado pela diretora Laís 

Bodanzky, com apoio promocional da Globo Filmes. O filme acompanha o cotidiano de um 

jovem de 15 anos que vivencia as experiências típicas dos primeiros anos da adolescência, tais 

como a primeira relação sexual, festas, cotidiano escolar, bebidas, relações amorosas e 

desestruturações familiares. É o primeiro trabalho do ator, Francisco Miguez, que interpreta o 

protagonista do filme. Durante a concepção do roteiro, foram feitas consultorias e trabalhos 
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em escolas de São Paulo, para que os alunos ajudassem a aproximar os personagens da 

realidade vivida por estes adolescentes. O filme foi bem recebido pela crítica e pelo público, 

obtendo diversos prêmios em festivais nacionais como os de Melhor Filme, melhor ator e 

melhor direção no Cine PE em 2010. 

 
 

(a) (b) 
 

(c) 

Figura 5 – Fotogramas (a), (b) e (c) do filme Antes que o Mundo Acabe (2010), de Ana Luiza 
Azevedo. 

 
Antes que o mundo acabe (2010) é o primeiro filme da diretora Ana Luiza Azevedo. O 

filme é produzido pela Casa de Cinema de Porto Alegre. A produção dá continuidade à uma 

tradição do cinema gaúcho de abordar questões do cotidiano juvenil. A trama de Antes que o 

mundo acabe (2010) aborda os ritos de passagem da adolescência em uma cidade do interior, 

relações de amizade, primeiras escolhas que começam a definir a identidade do protagonista, 

o adolescente Daniel, sua namorada e seu melhor amigo. O filme ganhou os prêmios de 

melhor filme e fotografia no festival de Paulínia em 2009, além de ter sido eleito o melhor 

filme brasileiro da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, também em 2009. 
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(a) (b) 
 

 

(c) 

 
Figura 6 – Fotogramas do filme Estrada para Ythaca (2010), de Guto Parente, Luiz Pretti, 
Pedro Diógenes e Ricardo Pretti. 

 
Em Estrada para Ythaca (2010), quatro amigos tecem uma viagem pelo universo do 

cinema em um lugar qualquer do sertão nordestino, em busca de um amigo que morreu. A 

desculpa é encenada para que dois movimentos ocorram diegeticamente diante do registro da 

câmera: a reunião dos amigos (no bar, nas cantorias, no carro) e o deslocamento. Um 

deslocamento onde o que mais importa é o caminho. Mesmo porque o filme apresenta uma 

característica de “filme-processo”, cíclico, uma narrativa como percurso. Pode-se considerar o 
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processo do filme como um processo que metaforiza a juventude desses sujeitos. Estrada 

para Ythaca (2010) ganhou o prêmio de melhor filme e os prêmios principais na Mostra de 

Cinema de Tiradentes, em 2010. Lançar um olhar sobre esses textos fílmicos é compreendê- 

los como recursos importantes para que se possa visualizar as relações que ocorrem entre o 

uso da linguagem e sua relação com a partilha de identidades. 
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3 QUE LÍNGUA? QUE JUVENTUDE? QUE CINEMA? O CINEMA JOVEM 
BRASILEIRO ATRAVÉS DOS TEMPOS 

 

As juventudes passaram por diversas formas de representação ao longo das últimas 

cinco décadas, sobretudo quando se observa a incursão dentro do cinema e sua história. A 

jornada no universo das representações juvenis traduz-se em diversas abordagens que buscam, 

dentre outras questões, uma melhor comunicação com o público jovem. Como o cinema é um 

meio que agrega diversas formas de linguagem, esta forma de comunicação com os jovens 

fica evidente nos recursos da linguagem engendrados pelos filmes ao longo dos tempos. Em 

linhas gerais, pode-se dizer que a descoberta desse público consumidor em potencial no caso 

brasileiro foi marcada na década de 1980, embora a relação entre os jovens e o cinema já 

fosse experimentada nas décadas de 1950, 1960 e 1970. 

Dessa forma, é intento deste capítulo observar como se estruturou a relação entre o 

cinema brasileiro e as juventudes nas últimas décadas. Para tanto, investiga-se esse diálogo 

através da abordagem de contextos de produção audiovisual e dos recursos articulados em 

alguns filmes nesse período. Esta etapa é importante mesmo para a análise das obras, uma vez 

que a metodologia de análise fílmica compreende que “analisar um filme é também situá-lo 

num contexto, numa história. E, se considerarmos o cinema como arte, é também situar o 

filme em uma história das formas fílmicas” (VANOYÉ e GOLIÓT-LETÉ, 2005, p. 23). Para 

os autores, essa perspectiva é importante, pois um filme não é um objeto isolado, mas 

“participa de um movimento ou se vincula mais ou menos a uma tradição” (ibidem, p. 24). 

Dentro da evolução linguística e das diversas fases estético-discursivas que constroem 

a história do cinema, vê-se que foi justamente através do contato com os tipos de públicos e 

de sujeitos que a linguagem cinematográfica se expandiu. Nas palavras de Carriére (2005): 

 
foi através da repetição das formas, do contato com o cotidiano com todos os 
tipos de plateia, que a linguagem tomou forma e se expandiu, com cada 
grande cineasta enriquecendo, do seu próprio jeito, o vasto e invisível 
dicionário que hoje todos nós consultamos. Uma linguagem que continua em 
mutação, semana a semana, dia a dia, como o reflexo veloz dessas relações 
obscuras, multifacetadas, complexas e contraditórias, as relações que 
constituem o singular tecido conjuntivo das sociedades humanas 
(CARRIÉRRE, 2005, p. 22). 

 

A aparente contradição à qual chama a atenção Carriére (2005) quando aborda a 

dinâmica conjuntiva da linguagem cinematográfica é a sua presença e, ao mesmo tempo, 

aparente invisibilidade. Na verdade a ilusão do movimento, tal qual o sujeito percebe a 
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realidade dá a sensação de que se está diante da própria realidade, muitas vezes, tornando 

invisível o principio de organização textual que confere coerência, coesão e sentido ao texto 

fílmico. Por tal motivo, a análise fílmica se torna imprescindível no processo de 

destrinchamento das teias fílmicas. 

Para Pasolini (apud Savernini 2006) o cinema é a língua escrita da ação. No entanto, 

esta língua parece estar naturalizada. Tal como nas demais linguagens, existem as marcações 

discursivas que conferem sentido e organização ao filme. Esses elementos estão presentes na 

construção de cada plano e na montagem, através dos recursos audiovisuais mobilizados para 

contar as histórias. O próprio Carriére (2005) retoma algumas particularidades do texto 

fílmico comparando-o à linguagem escrita, afirmando que no início “o cinema escrevia sem 

saber escrever que estava escrevendo”. Sendo que, mais tarde, essa escrita acabaria por 

tradição e repetição consolidando modos de produção e organização de gêneros e formatos 

cinematográficos. 

 
No decorrer deste mesmo século, a jovem linguagem cinematográfica passou 
por uma incrível diversificação, e continua a procurar e pesquisar. O 
surgimento de novas técnicas de filmagem e de projeção, a teimosa guerra 
contra o plano, o encerrado, o enquadrado tudo ajuda a aperfeiçoar e 
desenvolver essa linguagem. De vez em quando, como que vencidos pelo 
cansaço, alguns de nós somos tentados a parar, a dizer é isso aí, chegamos lá, 
nosso vocabulário está completo, nossa sintaxe já foi consumada. 
Confrontados com essas regras inflexíveis, os cineastas começaram a se 
perguntar se a língua do cinema é viva. Linguagem viva, como acentuam os 
lingüistas, é aquela na qual você ainda pode cometer erros. Nenhum manual 
de gramática cinematográfica – estética, prática ou comercial – sobrevive a 
um período maior do que dez anos (CARRIÉRE, 2005, p. 30). 

 
 

Quando a língua do cinema descobriu que podia dialogar mais especificamente com os 

jovens, nasceu o cinema jovem. O cinema jovem, ou cinema juvenil, acaba por se transformar 

em uma espécie de gênero fílmico, onde se pode observar uma cerca recorrência e repetição 

de linguagem, narrativa, convenções de escritura, organização textual e de conteúdo nas obras 

destinadas ou produzidas por jovens. Ao investigar a produção de cinema jovem ao longo das 

últimas décadas é confirma-se a reflexão do autor que pontua que não há uma gramática 

cinematográfica que seja confiável e imutável. 

Falar a língua do jovem por meio da linguagem cinematográfica é uma motivação que 

percorre diversas trilhas, fazendo questionar as relações entre os sujeitos, os modelos de 

linguagem e as formas de representação construídas ao longo dessas últimas décadas. Assim, 

pode-se notar que tanto a gramática cinematográfica quanto as representações de juventude 
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passam por formas distintas de codificação, organização discursiva, estética e textual, oras 

privilegiando faces como a diversão, a leveza e a despreocupação, outras vezes narrando suas 

luzes sob perspectivas negativas das vivências e práticas do campo semântico da juventude, 

tais como a marginalidade e criminalidade. 

O ponto de vista juvenil ao longo das últimas décadas na cinematografia brasileira é 

tomado sob diversas perspectivas. Aliás, a noção de ponto de vista é prioritária para as 

discussões entre cinema e juventude. O jovem busca, desde a década de 1950, expor seus 

pontos de vista e, desde então, muitas vezes o cinema se aproxima do ponto de vista juvenil, 

que nos filmes é traduzido através dos recursos visuais e sonoros, sob a perspectiva do 

discurso e do modo de enunciação cinematográfico (MACHADO, 2007). Estabelecer um 

ponto de vista é fundamental para a organização fílmica. 

Falar a língua do jovem, materializar seu ponto de vista, é um desafio que perpassa 

também a cinematografia nacional. Historicamente, um dos pontos de vista mais explorados 

sobre o jovem é a sua aparente incomunicabilidade gerada por conflitos geracionais, o que faz 

com que ele passe a ser encarado como uma espécie de estrangeiro dentro do seu próprio 

microcosmo social. A sua existência é marcada por estas instabilidades, que, por conta da sua 

necessidade de renovação e identificação gera novas formas de expressão. Essa motivação do 

estrangeiro juvenil na sociedade brasileira é apresentada como mote de diversas obras ao 

longo desses tempos. O adulto, o professor, os pais, são muitas vezes representados em filmes 

como o “outro”, o adversário, com o qual o jovem não consegue manter um nível de 

comunicação adequado, onde as mensagens sofrem deturpações. Aliás, linguisticamente 

falando, mesmo na língua essa espécie de estrangeirismo juvenil é bastante marcado. As 

gírias, as formas de expressão, as referências juvenis são marcas discursivas que devem que 

ser partilhadas para serem compreendidas. E essa também é uma faceta bastante explorada 

pelo cinema, uma vez que estes buscam uma maior comunicação com o sujeito jovem. 

Assim sendo, se tem na relação entre a representação juvenil e do cinema, questões 

que evidenciam os princípios que regem as dinâmicas sociais no campo da relação entre o 

sujeito, as linguagens e as identidades. Conforme previamente discutido no primeiro capítulo, 

as culturas juvenis nasceram em um período histórico da cultura ocidental determinado. Era a 

década de 1950 e como coloca Canevacci (2007), era mais que uma simples data 

 
Era o rock’n’roll. Mas não só irrompe a importância contra uma moral 
arcaica, uma política corrupta, uma religião baseada no pecado, uma geração 
de um país comprometida com o fascismo ou com o anticomunismo em 
geral. A dissonância do rock e dos corpos manifestam uma simétrica 
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dissonância contra uma sociedade autoritária baseada em valores tão 
construtivos quanto falsos. Em uma célebre sequência de Rebel Without a 
Cause, de Nicholas Ray (...) James Dean responde da seguinte forma a um 
pai com pantufas e uma mãe autoritária que lhe ensinavam a dizer mentiras 
que não prevalecerá a sua hipocrisia como um valor seu. (...) Os jovens 
rompem o duplo vínculo que liga a sua existência a uma sociedade imóvel e 
conservadora (CANEVACCI, 2007, p. 14). 

 
 

Essa instabilidade e conservadorismo que geravam o emudecimento juvenil, há  

tempos são quebrados com novas posturas que o jovem começa a demonstrar diante de 

instituições sociais, sobretudo, a família, a escola, o trabalho e a religião. Nesse momento, 

novos discursos juvenis começam a ser construídos. Institui-se a noção de contracultura e as 

atitudes, principalmente no período que compreende a década de 1950 até 1970, refletiam 

preocupações muito políticas. O papel dos produtos culturais, com ênfase na música e no 

cinema, é inegável neste contexto. 

No Brasil, tal contexto social coincide com início da consolidação da indústria 

cultural. Como coloca Caldas (2007), foi justamente na década de 1950, que o Brasil passa 

pela grande revolução dos meios de comunicação, com a inauguração da TV Tupi em 18 de 

setembro de 1950, influenciando com sua programação o “cotidiano lúdico da sociedade 

brasileira” (ibidem). Ainda segundo o autor, foi a partir de 1956, com a chegada do 

rock’n’roll ao Brasil (cuja adesão está ligada aos filmes como Rebelde Sem Causa do que às 

versões feitas por cantores brasileiros), que as emissoras de televisão se voltaram para o 

público jovem brasileiro. Para o teórico, o cinema e a música pop são os dois produtos de 

maior aceitação internacional, por tal razão foram os responsáveis por essa transculturalização 

das identidades juvenis desde a década de 1950. 

 
O rock’n’roll chega ao Brasil ironicamente, na voz de uma artista brasileira: 
a cantora Nora Ney, conhecida intérprete de boleros e sambas-canções nos 
anos 40. Em arriscada jogada comercial, ela gravaria Rock Around The 
Clock, mas não aconteceu o sucesso esperado. (...) A juventude não tinha a 
mínima identidade com a cantora de boleros. Assim, embora o ano de 1955 
marque a entrada do rock’n’roll no Brasil, é somente em 1956, que nossa 
juventude vai vivenciá-lo. Naquele ano este ritmo chegaria até nós através  
do filme Ao Balanço das Horas, cuja trilha sonora era nada menos que a 
música Rock AroundtheClock, interpretada por Bill Halley e seus Cometas 
(CALDAS, 2007, p. 73). 

 
Através da música e, sobretudo do cinema, é que este segmento de cultura juvenil 

chega ao Brasil. O sucesso deste diálogo, que irrompe as fronteiras da língua e comunica-se 

através das afetividades e afinidades, chega ao país amplamente fundamentado no momento 

político e cultural em vigência: o governo Juscelino Kubitschek, que mais do que o 
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desenvolvimento no plano econômico e político buscava também certa abertura ao mercado 

cultural estrangeiro. 

 
 

(a) (b) 

Figura 7 – Cartazes (a) (b) dos filmes Ao balanço das horas e Juventude Transviada. 
 
 

De repente, a língua do rock e do cinema americano faz mais sentido para a juventude 

brasileira, iniciando uma efervescente relação entre as culturas juvenis globais, as juventudes 

brasileiras e o cinema. Essa sintonia não foi exclusividade no Brasil, e como chama a atenção 

Caldas (2007), embora toda a discussão em torno da juventude, suas vozes e suas 

manifestações culturais, tenham surgido nos EUA, deve-se notar que elas encontraram 

dimensões internacionais, sobretudo na Europa Ocidental, em países latino-americanos e 

também no Japão, motivada pelos jovens que não se sujeitavam a uma sociedade que se 

sustentava na hipocrisia de um establishment. 

Tendo por base este contexto de surgimento das culturas juvenis e de sua relação com 

a cinematografia, aborda-se neste momento a relação entre juventude brasileira e o cinema 

nacional ao longo das últimas décadas. Durante a abordagem, deve ser feito um maior 

detalhamento acerca das décadas de 1960, 1970 e 1980 até chegar ao contexto de produção o 

cinema brasileiro contemporâneo. 

Compreende-se a relação entre as culturas juvenis, as linguagens e identidades dos 

jovens dentro do cinema brasileiro ao longo das últimas décadas, através da revolucionária 

juventude das décadas de 1960 e 1970, do forte apelo adolescente e ao público juvenil dos 

filmes dos anos 1980 e das produções que surgem na contemporaneidade. As relações entre as 

linguagens e as relações que o sujeito constrói com o mundo são muito fortes e 

intercambiantes. Elas se transformam de acordo com o tempo, com as circunstâncias, bem 
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como se relacionam ainda com os distintos contextos sociais, culturais, políticos e 

econômicos. 

Como pontua Oricchio (2003), o cinema brasileiro mantém através de suas obras uma 

forte relação com a questão da identidade nacional, com as questões sociais do povo 

brasileiro. Cinema Nacional se transforma em um rótulo quase de gênero. Este fato ocorreu 

devido à questão do nacional e dos regionalismos terem sido uma das maiores preocupações 

das obras fílmicas de diretores brasileiros na década de 1960 e 1970. 

 
Boa parte do cinema produzido no Brasil durante esses anos levou em conta 
as condições do país. Bem ou mal, debruçou-se sobre temas como o abismo 
de classes sociais que compõem o perfil da sociedade brasileira, tentou 
compreender a história do país e examinou os impasses da modernidade na 
estrutura das grandes cidades. (...) Como pode, examinou o caráter das novas 
relações amorosas surgidas com a modernização, ensaiou volta ao 
regionalismo e ao metacinema e refletiu sobre temas difíceis (e tão 
enraizados no imaginário nacional) como o relacionamento do brasileiro 
com o Outro (ORICCHIO, 2003, p. 32). 

 

Com a retomada do cinema nacional, ou seja, com a crescente produção nacional 

desde meados da década de 1990 até os dias atuais, o cinema brasileiro tem galgado 

discussões que se centram, sobretudo na relação do indivíduo com a sociedade, suas rupturas 

e continuidades, sua própria expressão diante do mundo sempre com questões de envolvem 

diretamente a realidade nacional. Mais do que um cinema falado em português, é um cinema 

que vem se apresentando com diversos sotaques e dialetos que costura, ou tenta costurar, uma 

colcha de representações de um país tão diversificado quanto muitas vezes ainda silenciado. 

Como o foco deste trabalho é a juventude brasileira e sua representação pelo cinema 

brasileiro contemporâneo, é relevante observar como essas juventudes foram ganhando voz ao 

longo da história do cinema nacional. Essa retrospectiva evidencia que 

 
o cinema que se fez no Brasil do começo dos anos 1990 até agora retoma a 
linha evolutiva de uma tradição. Sabe, consciente ou inconscientemente, que 
tem um passado com que dialogar. Qual é essa tradição? Em primeiro lugar, 
ela está na série de questões que atormentam o imaginário nacional: quem 
somos? Qual a nossa posição diante do mundo? Somos autores de uma 
cultura própria ou não passamos de epígonos, que reciclam o saber alheio 
sem nada produzir de original? Ao enfrentar essas questões o cinema não 
está isolado (ORICCHIO, 2003, p. 33). 

 

Através da breve revisão em torno das imagens de juventude que povoaram o cinema 

nas últimas décadas deve ser estabelecida e melhor vislumbrada a relação que a linguagem 
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cinematográfica estabelece com a sociedade e com as identidades sociais e culturais do jovem 

ao longo das décadas de 1950, 1960, 1970, 1980 e nos dias atuais. 

 
3.1 A juventude e o cinema nas décadas de 1950, 1960 e 1970 

 

A década de 1950 foi um marco global para o início de uma longa discussão acerca da 

concepção de juventude tal qual se conhece hoje em dia. O jovem, insatisfeito com a situação 

em que se encontrava, pela primeira vez fazia-se ouvir e berrava seus gritos oprimidos por 

uma sociedade conservadora através do rock’nroll, que se espalhava pelo mundo através do 

meio cinematográfico. 

Após o término da Segunda Guerra Mundial, os EUA se consolidaram como a maior 

potência do mundo capitalista. A partir da década de 1950, a então considerada emergente 

sociedade de consumo passou a abarcar um novo mercado com o surgimento a cultura jovem 

e suas vozes oprimidas por uma sociedade mascarada e hipócrita. A cultura da juventude, 

apesar de tender à insatisfação e revolta com os valores mais arcaicos da sociedade ainda era 

um tanto ingênua no seu surgimento. Era ligada ao fenômeno do rock’n’roll que apesar de 

chocante para os padrões morais da época não era politicamente engajado declaradamente, 

preferido falando sobre carros e relacionamentos amorosos, preferindo a diversão aos planos 

que os pais traçavam para os seus filhos na área de emprego e educação. 

 
 

 
 

Figura 8 – Imagem de divulgação do filme Sem Destino (1967) 
 
 

Segundo Kellner (2001), os filmes, o rock e a contracultura nos anos de 1960 exercem 

importantes efeitos discursivos à medida que vão se disseminando imagens, estilos, a moda e 

atitudes. Para o autor, filmes como Sem Destino (1967), não apenas reforçam “convicções 

contraculturais de seu público como arregimentam novos adeptos da contracultura” (ibidem, 
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139). Ainda segundo o autor, na década de 1950, as imagens ressoantes na juventude eram a 

de rebeldes inconformados como Marlon Brando, Elvis Presley e James Dean. 

Com o surgimento do movimento hippie, da contracultura e da revolução cultural e 

política dos anos 1950 e 1960, a juventude do mundo todo parecia gritar suas palavras de 

ordem em alto e bom som, sobretudo através da música e do cinema. Como descreve Ramos: 

 
Era a ascensão de uma cultura nova, de traços juvenis nascida em país norte- 
americano, mas que se espalharia rapidamente pelo mundo. Por isso, a partir 
do advento do Rock (como ficou conhecido depois), além do que já fora 
colocado, “[...] passou a existir uma cultura jovem global [...]” (Hobsbawn, 
1995: 321), já que uma das peculiaridades desta nova música e da cultura 
proliferada por ela “[...] nas sociedades urbanas foi o seu espantoso 
internacionalismo. O ‘blue jeans’ e o ‘rock’ se tornaram marcas da juventude 
‘moderna’ [...]” (Hobsbawn, 1995: 320). Esta cultura tornou-se “objeto de 
exportação” dos EUA em seu ápice de prosperidade conquistado após a 
Segunda Guerra Mundial (RAMOS, 2004, p. 3). 

 
 

A década de 1960 é marcada pelo surgimento de jovens diretores que buscavam no 

cinema um modo de expressão que rompe com os padrões clássicos e centralizadores da 

representação. Trata-se de um movimento inserido dentro do contexto de revolução do 

pensamento que ocorreu no final da década de 1960 ao redor do mundo, com  ênfase nos 

EUA, na França e também aqui no Brasil. 

O termo cinema jovem, segundo Aumont (2008), foi utilizado pela primeira vez para 

denominar este cinema realizado por diretores que queriam romper com as normas padrão de 

um cinema gramaticalmente ortodoxo, seja pela linguagem, seja pela representação de 

universos pouco enfatizados. 

A indústria americana havia até este momento ditado o padrão gramatical do cinema 

mundial. Estava consolidado o que se conhecia como cinema clássico norte-americano. Suas 

formas de representação, sua ampla difusão ao longo do mundo, ajudavam a compor um olhar 

acostumado àquelas normas de linguagens e padrões de comportamento representado. 

Insatisfeitos com essa generalização, tem-se o nascimento da Nouvelle Vague, cujos alguns 

dos principais expoentes são Jean-Luc Godard e François Truffaut. 

Como pontua Ramos (2004) a presença dessa juventude produzindo cinema é 

importante para renovação da linguagem cinematográfica. Segundo o autor, desde o final da 

década de 1960 o cinema em sua escrita clássica vem sofrendo transformações a partir da 

aproximação desses jovens diretores da produção dos filmes. No entanto, o estilo clássico 

permanece como referência, incorporando inovações técnicas e novas possibilidades da 
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linguagem que surge com o uso e com os avanços tecnológicos. É nesse momento que surgem 

os primeiros manuais de roteiro, trazendo as normas de gramática cinematográfica em língua 

portuguesa. No entanto, as maiores contribuições se baseiam no uso, na própria produção dos 

filmes. 

No Brasil, concomitantemente, desponta um cenário semelhante. Trata-se de dois 

movimentos de cinema que surgem como resposta a estes padrões de consumo do cinema pela 

sociedade: o Cinema Novo e o Cinema Marginal, na década de 1960 e seguindo enquanto 

movimento durante a década de 1970. 

Como coloca Ramos (2004), hoje se apresenta um leque de produções de instituições 

diferenciadas, cuja origem se processou ao longo dessas últimas quatro décadas, ou seja, entre 

a década de 1960 e 2000. O auge dessa modernização do espaço audiovisual brasileiro 

ocorreu na década de 1970. Segundo o autor, os anos de 1960 normalmente são observados e 

analisados a partir dos movimentos de Cinema Novo e do Cinema Marginal. 

O Cinema Novo é marcado pela busca pela consolidação de uma identidade nacional, 

mas esta identidade tem sotaque e lugar bastante específico. O Nordeste, mais 

especificamente o sertão nordestino, é escolhido como cenário predominante dessas 

produções cinematográficas. Lança-se a estética do subdesenvolvimento como uma resposta 

ao cinema padrão de qualidade de Hollywood. A realidade do sertanejo, suas questões, 

preocupações, práticas e vivências são representadas na tela como uma resposta à 

americanização dos costumes, tomando o sertanejo como um brasileiro autêntico, livre da 

hibridação cultural, mais puro, menos corrompido. 

Como afirma o expoente cinemanovista Glauber Rocha, o movimento do Cinema 

Novo, assim como o Cinema Marginal, está fortemente ligado a questões de ideologias 

juvenis. Dessa forma, pode-se compreender o Cinema Novo e suas configurações “como um 

problema de geração: os novos diretores que surgiam queriam fazer filmes, e, por uma 

contingência toda especial, que ocorria pela primeira vez, puderam estabelecer algo assim 

como um programa comum” (ROCHA, 1965). 

A busca por dar voz aos sujeitos marginalizados por estes jovens diretores se 

encorpava uma tentativa de quebrar com o modelo clássico de representação que chegava ao 

Brasil através da ampla difusão do cinema americano no mundo todo. Tratava-se de, pela 

primeira vez na história do cinema brasileiro, buscar um cinema que falasse não apenas 

português, mas que se relacionasse com a realidade nacional. Um cinema que não fosse 

apenas um cinema de tradução do americano clássico e hegemônico, mas que suas produções 

de fato estivessem envolvidas com particularidades do Brasil. 
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Em paralelo a esta proposta, ocorre o surgimento do movimento conhecido como 

Cinema Marginal. O Cinema Marginal é assim denominado por buscar representações à 

margem, mas que de maneira irônica acabavam satirizando os modos de representação do 

cinema clássico hollywoodiano. Ao contrário do Cinema Novo, este cinema é um cinema 

urbano, das grandes metrópoles, e por incrível que pareça do consumo juvenil das grandes 

produções cinematográficas. São expoentes deste movimento mais anárquico e inquieto os 

jovens diretores Rogério Sganzerla e Julio Bressane. Os filmes têm um discurso 

metalinguístico, sarcástico, de forte apelo sexual e de violência. O cinema marginal, com seu 

tom satírico e seus personagens urbanos, aproximava-se de uma postura antropofágica da Pop 

Art, do Tropicalismo, para dialogar com as teenage cultures e as dinâmicas de consumo da 

sociedade contemporânea. 

No entanto, como chama a atenção Ramos (2004), além desses jovens diretores 

marginais e cinemanovistas produzindo um cinema bastante engajado politicamente ou 

crítico, há outras vertentes que visam um diálogo com o público jovem, sem estarem, 

entretanto, comprometidos ideologicamente com um movimento ou com uma postura política. 

 
Os anos 60 são geralmente lidos através das suas faces mais significativas, 
cultural ou politicamente, onde brilham o Cinema Novo e o Cinema 
Marginal. Mas já temos naquele momento, principalmente no final da 
década, a presença de um cinema que procura um maior diálogo com o 
público popular imerso na vida urbana e no universo dos meios de 
comunicação. Podemos englobar nessa tendência, sempre esquecida, tanto a 
continuidade dos filmes de cangaço como, por exemplo, os filmes para a 
juventude como Jerry, A grande parada (Carlos A. S. Barros, 1967) e 
Juventude e Ternura (Aurélio Teixeira, 1968) (RAMOS, 2004, p.17). 

 

Assim como pontua o autor, podem ser citados diretores que centram suas obras em 

um diálogo mais específico com os jovens, como é o caso de Domingos de Oliveira, por 

exemplo. Também nesse momento, influenciados pelo cinema juvenil mundial dos artistas do 

rock e do pop como The Beatles ou Elvis Presley, ocorre o fenômeno dos filmes produzidos 

com artistas da Jovem Guarda. Roberto Carlos, Wanderléia, Ronnie Von, Erasmo Carlos são 

alguns dos ídolos juvenis que protagonizaram títulos que estavam em sintonia com a ideia de 

consumo de bens simbólicos juvenis que era uma brasa, mora?. 
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Figura 9 – Cartazes (a) (b) dos filmes Roberto Carlos em Ritmo de Aventura (1968) e 

Juventude e Ternura (1968). 

 
Estes filmes são reflexos do início da consolidação de uma indústria cultural no Brasil. 

Essa indústria cultural é a responsável por começar a difundir e ressignificar os ideais de 

juventude na sociedade brasileira, onde a Jovem Guarda e seus produtos culturais são 

responsáveis pelas maiores manifestações. A própria Jovem Guarda tem filmes em que os 

ídolos protagonizavam histórias narrando a sua popularidade, transgressão ou 

relacionamentos amorosos. 

 
No Brasil dos anos 60 também assistimos a emergência desse processo 
mundial cultural, e tanto o Tropicalismo como a Jovem Guarda expõem uma 
nova sintonia com a situação internacionalizada e modernizada das camadas 
jovens. (...) O tropicalismo (e também o cinema Marginal) é sempre alçado a 
um patamar crítico e significativo dentro da moderna cultura brasileira, e 
colocado a um pólo ideal que seria a ‘alta esquerda’ da ‘cultura adolescente 
juvenil’ para usarmos os termos de Morin. Mas a Jovem Guarda, sem o 
verniz culto dos músicos universitários, nos desvenda uma outra face da 
juventude e do processo cultural pop. (...) Os elementos de revolta da Jovem 
Guarda, principalmente os comportamentais, eram claros. Quanto ao aspecto 
estético-musical, Augusto de Campos já apontava na época a contribuição 
dos cantores ‘jovenguardistas’ como ‘tradutores de um estilo internacional 
de música popular’, além de fazerem uso funcional e moderno da voz 
(RAMOS, 2004, p.198). 

 
 

Nos filmes da Jovem Guarda havia uma espécie de tradução do cinema de aventuras 

estadunidense para o cinema nacional. Isso ocorria porque já havia começado uma 

identificação do público jovem com essas produções que começavam a ser distribuídas no 
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mercado audiovisual e cultural brasileiro, dando mostras do processo de hibridização cultural 

do qual nasceram e se multiplicaram as culturas juvenis. 

Um elemento de destaque na linguagem desses filmes jovenguardistas era que eles se 

caracterizavam como uma espécie de paródia de um cinema de aventuras e espionagem. No 

entanto, como pontua Ramos (2004), essa era uma utilização consciente, marcada 

discursivamente pelo elemento da metalinguagem presente na maioria das produções. 

Ainda segundo o autor, a intenção crítica dos discursos dos filmes da Jovem Guarda é 

muito clara. Para tanto, cita um exemplo do filme Roberto Carlos em ritmo de Aventura 

(1968). No filme, uma organização internacional deseja se apoderar da música e do talento de 

Roberto Carlos para armazená-los em computadores e reproduzi-las em série, gerando 

grandes dividendos. Dessa forma, para o autor, o discurso crítico acerca dos procedimentos 

culturais de massa fica evidente no próprio filme. 

Os filmes da Jovem Guarda, em especial os três filmes protagonizados por Roberto 

Carlos e dirigidos por Roberto Farias, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura (1968), Roberto 

Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa (1970) e A 300Km por Hora (1971), sintetizam uma 

relação entre as juventudes brasileiras da década de 1960 e 1970 com os cinema comercial e 

com as culturas de massa. Assim, pode-se observar que “os três filmes da série são plenos 

sinais do que era considerado moderno, extravasando o desejo de contemporaneidade em 

busca do espectador juvenil” (RAMOS, 2004, p. 200). 

A tradição com a qual boa parte dos textos fílmicos produzidos atualmente dialoga 

vem da política do Cinema Novo e do Cinema Marginal, ambos os movimentos mais 

importantes da cinematografia brasileira. As discussões em torno de um cinema que falasse a 

língua do povo brasileiro e que discutisse um cinema nacional era a grande preocupação do 

Cinema Novo. As décadas de 1960 e 1970 foram importantes para a produção 

cinematográfica nacional, e jovens diretores eram responsáveis pela revitalização desse 

cinema, tanto com os diretores do Cinema Novo, e sua vertente política de 

subdesenvolvimento e denúncias sociais, privilegiando o sotaque sertanejo e excluído, como 

com os diretores do movimento do Cinema Marginal. Ambos os movimentos jovens de 

questionamentos do status quo, seja da sociedade e seus modos de organização, seja da 

própria linguagem e representação cinematográfica. 

Não é à toa que é justamente neste momento que a voz juvenil começa a ganhar força, 

com os movimentos culturais de juventude. Esse questionamento era parte do que se 

considerava a cultura juvenil na época. Tudo era político. Não apenas no modo de 
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representação, mas como chama a atenção Oricchio (2003), também nos modos de linguagem 

utilizados. 

 
À sua maneira, o cinema empenhado na década de 1960 foi inteiramente 
político, porque era política a parte essencial de sua poética e política era a 
essência mesma daquele tempo. Era o cimento que unia estéticas e 
personalidades às vezes tão diferentes, quando não conflitantes. (...) 
propunha-se rupturas, não apenas no campo da ação política, mas no da 
linguagem empregada para expressá-la. (...) Como se verá no capítulo 
dedicado ao binômio sertão-favela, estes locais eram os laboratórios 
privilegiados para o tipo de experiência estético-política que se fazia em 
nome do país. Naquele capítulo, também se vê como a recuperação desses 
espaços dramáticos pelo cinema dos anos 1990 para cá, deu-se sob novos 
signos, com outras preocupações, outros interesses, outra linguagem 
(ORICCHIO, 2003, p. 104). 

 
 

Essas alterações citadas por Oricchio (2003) no campo da linguagem cinematográfica 

ao longo da história do cinema nacional vêm corroborar o fenômeno de interrelação entre os 

textos culturais e os acontecimentos de ordem histórica, política, econômica e cultural. Como 

argumenta o autor, novos interesses e novas linguagens arregimentam a produção de filmes 

nacionais contemporâneos e uma das principais fontes de inspiração e motivação deste 

cinema tem sido a relação com o espectador, com o público. E o público jovem foi uma 

recente redescoberta surgida com esses novos ventos que impulsionam a escrita do cinema 

brasileiro contemporâneo. 

A visão politizada e as questões revolucionárias pelos quais lutavam e clamavam as 

vozes juvenis seja nas músicas de rock ou nas obras fílmicas geraram certo sentimento de 

descrença nesta geração, que acabou não compreendendo a dimensão das transformações que 

causaram, sendo tomada por um sentimento de frustração. 

Em linhas gerais pode-se perceber que o protagonismo do jovem na produção 

cinematográfica nacional foi responsável, neste momento, por buscar um cinema que se 

relacionasse com as dinâmicas culturais brasileiras, esta era a ideologia juvenil vigente e 

embora a temática juvenil não estivesse diretamente na grande tela, a voz juvenil ecoava 

através dos revolucionários diretores. O discurso juvenil estava ancorado na atitude inquieta e 

revolucionária dos seus realizadores, atores, modo de articular a linguagem cinematográfica 

com as vertentes do Cinema Novo e do Cinema Marginal. A temática juvenil em si, neste 

momento, ficava a cargo de um cinema de perfil mais comercial, com os filmes da Jovem 

Guarda. Além disso, havia ainda alguns diretores que trabalhavam em um cinema mais 
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pessoal, menos inserido em posturas coletivas como é o caso de Domingos de Oliveira, por 

exemplo. 

Como pode ser observado, na década de 1970 houve uma aproximação do cinema com 

a televisão e, por conseguinte, uma aproximação gradual entre as juventudes e a indústria 

cultural. Assim, o público juvenil começou a ser interpretado como um público consumidor 

em potencial, fazendo com que diversas mídias, impressa, de rádio, de televisão e do cinema, 

voltassem seus produtos e sua linguagem para os jovens. Esse surto juvenil, como coloca 

Ramos (2004), é responsável pela abundância de discursos de juventude presentes nos 

produtos culturais, sobretudo no cinema e na televisão, alcançando seu auge de diálogo com o 

público jovem na década de 1980. 

 
 

3.2 A década de 1980 
 

A desilusão com as lutas e as questões ideológicas que marcaram potencialmente as 

juventudes anteriores conduz a um período onde o consumo começa a ser encarado não 

apenas como ato de satisfação de suas necessidades, mas, sobretudo no caso da juventude, os 

jovens consomem para identificar-se. A marca da transição do cinema juvenil na década de 

1980 foi a descoberta de um público juvenil consumidor em potencial, em especial o público 

adolescente, nos primeiros momentos da juventude. As vivencias de juventude e seus 

discursos ideológicos passaram dos bastidores e dos movimentos para a grande tela, nas 

temáticas e narrativas. 

Segundo Ramos (2004), na transição da década de 1970 para a década de 1980 as 

pesquisas publicitárias apontam o jovem como o mais assíduo frequentador das salas 

cinematográficas no país. 

 
A Boca do Lixo paulista treinada no diálogo com o público masculino 
adulto, mas atenta as novas possibilidades de mercado, também não vai 
desprezar este segmento jovem. Às vezes com um oportunismo explícito, 
sem subterfúgios, como nas produções Embalos Alucinantes (1979) e Nos 
Tempos da Vaselina (1979). (...) Com produção mais estruturada, o diretor- 
produtor Cláudio Cunha realiza Sábado Alucinante (1979) com roteiro do 
escritor de novelas Benedito Rui Barbosa. Cunha procurava teorizar, fazia 
comparações com o movimento hippie dos anos 60 e a situação da juventude 
no momento do filme (RAMOS, 2004, p. 208-9). 

 
Durante a década de 1980, com a emergência e a efervescência do público jovem e do 

seu alto consumo, o cinema buscou incessantemente o diálogo com o público juvenil. 
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Algumas tentativas, no entanto, não eram tão bem sucedidas. Nos filmes da Boca do Lixo, em 

São Paulo, o que se via, segundo o autor, era uma “tentativa frustrada de adequação 

atabalhoada a uma atmosfera de música e dança jovens” (ibidem, 209). 

A produção de cinema jovem do início dessa transformação mais bem articulado 

segundo Ramos (2004) era o de Nos Embalos de Ipanema (1979), dirigida por Antonio 

Calmon. O diretor contemporâneo dos cinemanovistas, busca tatear um espaço novo, um 

campo discursivo diferente através de uma postura ideológica e mercadológica distinta, que 

culmina no novo uso dos recursos da linguagem audiovisual. Para tanto, apostou nos atores 

André de Biase e Zaíra Zambelli. Para Ramos (2004), “a escolha dos atores com vivência de 

Ipanema, ajudaram a dar o tom jovem do filme, clima difícil de captar para um diretor 

(cinemanovista) de 36 anos” (ibidem, 210). No entanto, o filme acaba trazendo ainda em sua 

forma de linguagem e discurso preocupações herdadas dos anos 1960, como, por exemplo, os 

desejos de crítica social. 

 
Três anos depois um logotipo trava na tela duas pranchas de surfe, uma asa 
delta, um casal de adolescentes e o título do filme – Menino do Rio (1981). 
(...) Assumia-se agora, sem subterfúgios, a realização de filmes cuja 
inspiração mais remota eram os filmes de praia americanos dos anos 1950- 
60 – ou as beachparties – procurando-se adaptar e modernizar essa referência 
cultura juvenil. Um dos traços de Menino do Rio (1981) e de sua 
continuação Garota Dourada (1983), foi exatamente o cuidado visual, a 
certeza de que a faixa de público jovem exigia essa característica já 
sedimentada principalmente pelo cinema publicitário (RAMOS, 2004, p. 
219). 

 

Nos filmes de Calmon há, para Ramos (2004), uma marca importante, tanto em 

Garota Dourada (1983) como em Menino do Rio (1981): a obsessão pelo tempo. Uma 

espécie de tempo da juventude é instaurado. Trata-se de planos longos, planos sequência, 

longas pausas onde a música e a as imagens incorporam já alguns elementos da publicidade e 

da imagem eletrônica, no entanto, ainda distantes da linguagem do videoclipe. A música passa 

a ser trabalhada de maneira pontual nesses filmes. 

Fica evidente na citação de Ramos (2004) o longo diálogo intercultural no qual as 

culturas juvenis vão se metamorfoseando, se multiplicando, cujas bases são lançadas a partir 

da cultura americana desde a década de 1950, passando pelas de 1960 e 1970. 

Na década de 1980 um expoente desta forma de fazer cinema jovem adolescente nos 

EUA é o diretor americano John Hughes, criador de personagens que povoam a memória 

audiovisual e juvenil como Ferris Bueller, de Curtindo a vida adoidado (1986), e os 

adolescentes de Clube dos Cinco (1985). 
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(a) (b) 

Figura 10 – Cartazes (a) e (b) dos filmes Curtindo a vida Adoidado (1986) e Clube dos cinco 

(1985). 
 
 

Trata-se, a nível mundial e brasileiro, da descoberta dos filmes voltados para o público 

adolescente. Hollywood começa a produzir filmes de High School, ou seja, filmes escolares, 

narrativas onde a escola é o microcosmo onde se desenrolam as aventuras adolescentes. 

Filmes como Clube dos Cinco (1985) e Curtindo a vida adoidado (1986) marcam a 

filmografia juvenil e influenciam as formas de narrar a juventude ao redor do mundo, dando 

ênfase à adolescência, com os teen movies, ou seja, filmes adolescentes. Ainda nos EUA na 

década de 1980, ocorre o surgimento de um fenômeno jovem que iria ecoar na década de 

1980 e nas décadas posteriores: a MTV. 

 
Nos Estados Unidos a MTV (Music Television) começou a operar em 1981, 
tornando-se rapidamente um sucesso, exibindo clipes durante as 24 horas do 
dia. E o videoclipe transitou da indústria do disco para a ficção audiovisual: 
filmes e séries foram concebidos nos moldes do videoclipe, como 
Flashdance, do publicitário Adrian Lyne, PurpleRain (com Prince) e a série 
policial Miami Vice. Aqui também ocorre uma invasão de  videoclipes, 
sendo que entre 1983-85, multiplicam-se os programas de TV especializados 
nesse tipo de produção. Bete Balanço se insere no interior deste amplo 
processo audiovisual e transpira música em cada fotograma (RAMOS, 2004, 
p. 214). 

 
 

Bete Balanço (1984) aposta no diálogo com o público juvenil que consome e se 

identifica com os astros da música, do rock nacional, e do videoclipe. Para tanto, como chama 

a atenção Ramos (1984), a trilha sonora no filme é quase ininterrupta e está presente sob as 

mais diversas formas no discurso fílmico. Cazuza, Barão Vermelho e Lobão aparecem no 
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filme não apenas na trilha, mas na imagem, em diversas apresentações de TV, projeções e 

sonhos da protagonista Bete. 

 
 

(a) (b) 
 

Figura 11 – Fotograma (a) e cartaz (b) do filme Bete Balanço (1984) 
 
 

Um elemento da linguagem cinematográfica ganha destaque por sua comunicação com 

o público juvenil: o som. Dessa forma, apesar do alto custo, a trilha sonora feita para filmes 

torna-se um recurso de linguagem fílmica cada vez mais recorrente e importante nesse 

segmento de obras do cinema jovem nacional. Nas palavras do autor 

 
A trilha sonora elaborada especialmente para o filme começa a ser mais 
utilizada na década de 1980, apesar do alto custo. O música John Nescheling 
que trabalhou em vários filmes, critica a utilização de músicas sem relação 
com os filmes, o uso de discos já gravados, mas reconhece: “Acho que o 
milagre brasileiro é conseguir fazer música para cinema com os meios que 
temos. Agora, em Pixote, eu consegui um convênio com uma gravadora para 
trabalhar no estúdio, mas, mesmo assim, tive dificuldades de horário, e tive 
de gravar música inteira em cinco horas e depois mixar em três (RAMOS, 
2004, p. 34). 

 

Como coloca Bueno (2008), sobretudo no cinema sulista, com destaque para Rio de 

Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, emergem produções em longas e em curtas- 

metragens que buscam o contato com o público jovem, motivados pela influência da 

descoberta adolescente do cinema americano e também das possibilidades comerciais desse 

cinema. 

Como bem demarcam Bueno (2008) e Ramos (2004), ao se debruçar sobre as 

produções juvenis, sobretudo as ficcionais na década de 1980, é preciso buscar entender 

justamente esses agenciamentos das especificidades do audiovisual nacional, seus elementos 

de composição e procedimentos discursivos. 
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Os filmes do início da década de 1980, passando por Garota Dourada (1983) e Bete 

Balanço (1984), ou mesmo as produções televisivas como a série Armação Ilimitada (1985- 

1988), são produtos que buscam o diálogo com os públicos juvenis e com as identidades que 

estavam em voga no momento. Com a desilusão ideológica e política das décadas de 1960 e 

1970, a marca das identidades juvenis mais proeminentes no cinema eram os filmes de praia, 

os filmes teen e os filmes de surf, que encontraram nos primeiros anos da juventude, ou seja, 

na adolescência, os elementos ideais para propor um cinema de alto consumo e ligado ao 

panorama da indústria cultural brasileira. 

 
3.3 O alvorecer do jovem cinema brasileiro contemporâneo 

 

Até a metade da década de 1990 a produção audiovisual brasileira em termos de longa-

metragem chegou a quase zero, e os filmes que eram produzidos acabavam não encontrando 

espaço de exibição nas salas de cinema, por conta da crise instaurada pelo governo Collor. O 

início do período de retomada da produção do cinema nacional é marcado pela promulgação 

da Lei do Audiovisual, que propicia formas de captação de recursos através de meios fiscais. 

Assim, o filme considerado o marco zero da retomada foi Carlota Joaquina (1994) de Carla 

Camurati. Segundo Oricchio (2003), a obra marca a retomada do público às salas de cinema e 

o cenário nacional por ter conseguido se tornar discussão em rodas de amigos no Brasil todo, 

atingindo a marca de um milhão de espectadores. 

No entanto, segundo Oricchio (2003), essa forma de produção leva a algumas 

limitações, como o fato de que a escolha do que deve ou não ser produzido fica nas mãos nos 

diretores de marketing das empresas, o que leva ao privilégio de alguns filmes, abordagens e 

temáticas em detrimento de outros. Outro fator é que a linguagem acaba também sendo 

limitada: cria-se um perfil prévio de escrita audiovisual muito restrito. 

Mesmo dentro dessas limitações o autor afirma que é possível afirmar que há uma 

diversidade dentro da produção cinematográfica brasileira, produzindo filmes que se destinam 

às mais variadas plateias, temáticas, gêneros. Segundo o autor essa diversidade é reflexo da 

fragmentação identitária do homem contemporâneo. Entre os universos de representação 

emergentes, uma temática começa a ganhar força no início da década de 2000: o universo 

juvenil. 

Assim é possível identificar certa polifonia nesse novo contexto de produção 

audiovisual. No entanto, apesar das transformações “este cinema continua querendo desenhar 

a cara desse país e se agora o faz de maneira fragmentada, o processo nem por isso é menos 
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intenso” (ORICCHIO, 2003, p. 233). Ainda segundo o autor, em termos de linguagem, trata- 

se de um cinema que se apresenta ainda com essas discussões sociais, mas não se furta ao 

diálogo com as outras linguagens contemporâneas, tais como a televisiva, do videoclipe, dos 

videogames, dos quadrinhos, da publicidade, entre outras. E este seria um dos pontos mais 

importantes do cinema nacional contemporâneo, juntamente com a redescoberta do público e 

do uso das tecnologias digitais. 

Ao revitalizar o cinema nacional, percebeu-se que não se deve propor uma linguagem, 

personagem, grupo social ou forma de representação que venha representar o povo brasileiro, 

mas que diversas linguagens, vocabulários e expressões compõem as múltiplas comunidades 

que constituem o mosaico multicultural brasileiro. 

E se o cinema tem problemas pra definir suas identidades, a juventude passa pelo 

mesmo processo. Como afirma Caldas (2007), como as décadas de 1950, 1960, e 1970 foram 

marcadamente ideológicas, a aparente ausência de uma palavra de ordem para estas 

juventudes contemporâneas, torna complexa a sua compreensão. No entanto, talvez seja essa 

mesma a sua maior bandeira: seja você mesmo. Os ventos da globalização impulsionam a 

uma procura identitária cada vez mais intensa. E uma importante questão, em sintonia com as 

preocupações multiculturalistas, é a de enxergar que a juventude não é uma só: os jovens são 

múltiplos. Assim sendo, pode-se pertencer a múltiplas tribos, falar a língua de diversos 

guetos, e identificar-se pluralmente. 

 
 

(a) (b) 

Figura 12 – Cartaz (a) e fotograma (b) do filme Houve uma vez dois verões (2002) 
 
 

Houve uma vez dois verões (2002) é um dos primeiros títulos a abordar diretamente as 

vivências adolescentes em uma proposta de filme direcionado para o público juvenil no 
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cinema brasileiro contemporâneo. Seu enredo se baseia na história de dois amigos que 

conhecem uma menina e um deles se apaixona por ela, durante as férias. Dirigido por Jorge 

Furtado, o filme retoma uma tradição dos anos 1980 no cinema gaúcho, de falar de juventude. 

O videoclipe, o videogame, a trilha da moda: estes são alguns dos recursos de linguagem 

utilizados para dialogar com a juventude contemporânea. Segundo Oricchio (2003), esse 

cinema impuro, um cinema que mistura diversas linguagens, que não se determina como 

cinema de arte ou de entretenimento, seria um dos pontos fortes do cinema contemporâneo 

brasileiro. 

Nas palavras do autor, Jorge Furtado fez com Houve uma vez dois verões (2002) “um 

filme ágil, de diálogo moderno, tendo por tema a iniciação sexual de um adolescente. No 

enredo, entram praia, namoro e fofoca” (ORICCHIO, 2003, p. 230). Após Houve uma vez 

dois verões (2002) segue-se uma safra de filmes juvenis que renovaram o cinema brasileiro 

contemporâneo, impulsionado pela motivação do público e também dos jovens diretores. 

O cinema jovem brasileiro realizado atualmente se encaixa, de alguma forma, em um 

movimento de buscar representar o país, através de temática e elementos recorrentes. 

Diferentemente dos outros momentos, esta representação é feita de maneira fragmentada, 

como chama atenção o autor, mas não menos intensa. Como bem pontua Caldas: 

 
Os jovens daquela época agora já são pais, e em alguns casos, até avós, mas 
abriram o caminho para o que podemos chamar contemporaneamente de 
cultura da juventude. E ela consiste, entre tantas outras coisas, em um 
comportamento, um estilo de vida, uma linguagem corporal e verbal, que 
não passam mais só pelo rock’n’roll ou por expressões como bicho, broto, 
joia, bacana, é isso aí, numas, etc. e sim em uma infinidade de outros ritmos 
como o hip hop, o funk e palavras como brother, maneiro, irado, mó legal, ta 
ligado, sarado, apenas para citar algumas. Pode-se dizer mesmo que esta 
geração criou o seu próprio socioleto, além da transformação de símbolos, 
gestos, maneira de vestir e outra estética visual (CALDAS, 2007, p. 224). 

 
 

Um das características mais marcantes das juventudes contemporâneas é que elas não 

são totalizadoras. Mais do que nunca, o jovem é representado como um ser em metamorfose. 

Com a internet, o acesso a múltiplos conteúdos transformou a pluralidade na maior palavra de 

ordem das culturas juvenis contemporâneas. Por tal razão, faz cada vez mais sentido falar em 

juventudes, e não juventude. Compreende-se cada vez mais como se processa esse fenômeno 

de identificação das escritas juvenis. Os jovens falam cada dia mais por eles mesmos. 

Assim como é difusa a juventude e suas palavras de ordem, o cinema jovem brasileiro 

produzido na atualidade também apresenta como principal característica essa diversidade de 
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propostas. Produzir audiovisual nunca foi tão abundante graças a estas tecnologias digitais e à 

familiarização das juventudes com a linguagem audiovisual. A fala, o ato de interagir, de 

comunicar-se é cada vez mais uma necessidade para a constituição dos papeis e identidades 

juvenis. Então, a sensação que se pode obter analisando as características plurais dessa 

juventude é a de que há uma polifonia e o mesmo pode se aplicar ao cinema nacional quando 

este se aproxima dos universos juvenis. 

Desde a realização de Houve uma vez dois verões (2002), diversos títulos centram sua 

narrativa na vivência juvenil, destacando suas particularidades, oras sob pontos de vista que 

parecem buscar um discurso mais documental, ora, enfatizando o tom fabuloso e ficcional. 

Se delimitar a quantidade de títulos que se apropriam de um ponto de vista juvenil é 

tarefa difícil, igualmente complicado é delimitar as suas abordagens, que são das mais 

variadas possíveis. O mesmo pode-se aplicar aos perfis de produção, que vão desde as 

propostas mais comerciais, aos mais independentes, passando por veias mais autorais e 

processos coletivos. Dentre as abordagens mais alimentadas, pode-se enfatizar o jovem em 

situação de risco, marginalizado, a revolta juvenil, as comédias adolescentes e discursos que 

remetem a engajamento políticos com certa nostalgia. 

O cinema nacional contemporâneo, em seus primeiros momentos, enfocou bastante o 

jovem em situação de risco, marcado pelas vulnerabilidades sociais. Essa vertente é reflexo do 

impacto causado pelo filme Cidade de Deus (2002). O filme teve muita aceitação de mercado, 

boa avaliação crítica e repercussão internacional. O aspecto da violência durante muito tempo 

ecoou e ainda ecoa nas produções fílmicas nacionais. Nessa vertente de filmes, têm-se o 

protagonismo juvenil em obras como De Passagem (2004), Era uma vez (2008), Cidade 

Baixa (2006) além do próprio filme Cidade de Deus (2002). 

A questão da militância política e de uma juventude com ideais revolucionários é 

também bastante evidente na cinematografia contemporânea. Títulos como Se nada mais der 

certo (2007), A concepção (2006) ou Proibido proibir (2007) são exemplos dessa vertente de 

cinema jovem. 
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(a) (b) (c) 

Figura 13 – Cartazes (a) (b) (c) dos filmes A concepção, Se nada mais der certo e Proibido 

Proibir. 

 
Outra vertente explorada atualmente é a de comédias adolescentes, como Houve uma 

vez dois verões (2002), Meu tio Matou um Cara (2004), Desenrola, o filme (2011), Antes que 

o mundo acabe (2009), As melhores coisas do mundo (2010), Os famosos e os duendes da 

morte (2009). Embora muitos outros filmes de alguma forma tenham personagens jovens, 

nem todos enfatizam propriamente o campo semântico da juventude em si, com as culturas 

juvenis, suas identidades e papeis específicos. 

Um marco dentro da cinematografia juvenil produzida nos últimos anos pode ser 

considerado o filme Apenas o fim (2008). Dirigido por um jovem estudante de cinema, o  

filme se baseia em uma linguagem simples e através das referências juvenis compõe uma 

visão bastante complexa da juventude contemporânea, sem pretensões de se tornar totalizador. 

O filme se passa inteiramente dentro da faculdade onde Matheus Souza cursava a faculdade 

de cinema e em plano sequência acompanhamos as conversas e andanças desse jovem casal, 

sintomático dos momentos atuais. O orçamento do filme foi conseguido com uma rifa de 

whisky e o custo total da produção não passou de dois mil reais. 
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(a) (b) 

(c) (d) (e) 
 
 

Figura 14 – Cartaz (a) e imagem (b) do filme Apenas o fim (2008). Cartazes (c) (d) (e) dos 

filmes Desenrola, o filme (2011), Os famosos e os duendes da morte (2009) e As melhores 

coisas do mundo (2010). 

 
É interessante observar que muitos diretores que surgem no contexto atual de 

produção audiovisual tem se debruçado sobre vários aspectos das culturas jovens. É um 

diferencial deste momento da produção, bem como as várias possibilidades textuais e 

discursivas geradas pelas possibilidades das tecnologias digitais. 

Nas redes sociais como o Twitter e o Facebook, o português é uma das línguas mais 

faladas, por conta do alto número de acesso de brasileiros a esses sites. Assim como é 

surpreendente a quantidade de vídeos e produtos audiovisuais produzidos, enviados e 

assistidos por brasileiros em sites de compartilhamento audiovisual como o Youtube. A 

situação de fala, este formato de comunicação, interação, gera impactos importantes sobre as 

formas de ser jovem na contemporaneidade. A relação dos jovens com a tecnologia digital é 

um diferencial desta geração. 



74 
 

 
 
 

Não é por menos que um recurso utilizado na produção destes filmes juvenis, tem sido 

justament o uso das redes sociais e de sites na internet para a interação com os jovens, com o 

público alvo. Isso acontece mesmo antes da obra ser lançada. Essa relação se estende desde a 

construção do roteiro, até as escolhas de atores, possibilidades de produção e mesmo trilha 

sonora, como é o caso de Desenrola, o filme (2010), Os famosos e os duendes da morte 

(2010) ou As Melhores Coisas do Mundo (2009). 

Esses filmes dialogam com a juventude da geração @ (termo também associado à 

geração Y). Segundo Feixa (2006), esse termo expressa tendências da interação dos jovens 

com o mundo como o acesso universal às novas tecnologias e a ampliação do processo de 

globalização cultural. 

Uma outra vertente bastante particular desses modos de produção de filmes que 

abordam discursos juvenis são os projetos coletivos. Privilegiados por uma vertente mais 

indepente de cinema, ou seja, estando mais restritos aos âmbitos de festivais, mostras e salas 

de arte, estes filmes apresentam uma linguagem mais inovadora e também discursos mais 

complexos. É o caso de filmes como Estrada para Ythaca (2010). 

 
 

 
 

Figura 15 – Fotograma do filme Estrada para Ythaca (2010). 
 
 

Assim como Estrada para Ythaca (2010), que explora o cotidiano de quatro amigos, 

os quatro diretores e atores do filme em um roadmovie pelo nordeste brasileiro, Desassossego 

(2011), é um projeto coletivo em formato colaborativo onde 14 diretores discutem a alma 

juvenil através da junção de vários curtas produzidos. Essa colcha de retalhos montado se 

transforma em um longa-metragem que encerra o projeto conhecido como Trilogia do 

Coração no Fogo, desenvolvido por Felipe Bragança e Marina Meliande. A trilogia é 



 

 
 
 

composta pelos filmes A fuga da mulher goril

(2011). A fuga da mulher gorila (2010) 

acompanhar o cotidiano de três jovens. 

linguagem que beira o fantástico para observar o imaginário juvenil contemporâneo.

 
 

(a) 

Figura 16 – Cartazes (a), (b) e (c) dos filmes 

(2010) e do projeto Trilogia do Coração no Fogo
 

 
De posse desta breve retrospectiva da história do cinema brasileiro e sua relação com a 

juventude verificou-se que o cinema vem desempenhando um papel fundamental no desenho 

das configurações de juventude ao longo dos tempos,

ao mesmo tempo em que as influencia. É através do cinema estadunidense que a juventude 

ganha uma escala global a partir da década de 1950, sendo ressignificado em diversas outras 

culturas, como é o caso do Brasil e

A fuga da mulher gorila (2010), A alegria (2010) e Desassossego 

(2011). A fuga da mulher gorila (2010) se apropria de uma linguagem documental para 

acompanhar o cotidiano de três jovens. A Alegria (2010), por sua vez, utiliza

linguagem que beira o fantástico para observar o imaginário juvenil contemporâneo.

 (b) (c)

Cartazes (a), (b) e (c) dos filmes A fuga da Mulher Gorila (2010), A Alegria

Trilogia do Coração no Fogo. 

De posse desta breve retrospectiva da história do cinema brasileiro e sua relação com a 

se que o cinema vem desempenhando um papel fundamental no desenho 

das configurações de juventude ao longo dos tempos, registrando suas formas de identificação 

ao mesmo tempo em que as influencia. É através do cinema estadunidense que a juventude 

ganha uma escala global a partir da década de 1950, sendo ressignificado em diversas outras 

culturas, como é o caso do Brasil e das juventudes brasileiras. 
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a (2010), A alegria (2010) e Desassossego 

se apropria de uma linguagem documental para 

por sua vez, utiliza-se de uma 

linguagem que beira o fantástico para observar o imaginário juvenil contemporâneo. 

(c) 

A fuga da Mulher Gorila (2010), A Alegria 

De posse desta breve retrospectiva da história do cinema brasileiro e sua relação com a 

se que o cinema vem desempenhando um papel fundamental no desenho 

registrando suas formas de identificação 

ao mesmo tempo em que as influencia. É através do cinema estadunidense que a juventude 

ganha uma escala global a partir da década de 1950, sendo ressignificado em diversas outras 
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4 UM CINEMA QUE FALA A LÍNGUA DO JOVEM CONTEMPORÂNEO 
 
 

Como se pode observar ao longo das últimas décadas, a multiplicidade discursiva do 

campo das juventudes prolifera-se e é incentivada pelas diversas possibilidades de interação 

presentes na sociedade contemporânea, encontrando no cinema um espaço de diálogo 

recorrente. De tal maneira, compreender como são exploradas as linguagens juvenis no 

cinema brasileiro contemporâneo implica estar em contato com os universos que compõe o 

campo das identidades juvenis, seus papeis, vivências e expectativas através dos recursos da 

linguagem cinematográfica. 

Nesse percurso cheio de nuances e vertentes, é possível perceber no cinema brasileiro 

contemporâneo um momento único. Tecnologia, discursos, culturas, identidades, visibilidade, 

linguagens, sobretudo nos últimos dez anos, entre 2000 e 2010, tem constituído novos perfis 

de produção, de textualidade fílmica e de formação de plateias. 

Segundo Ramos e Miranda (2004), se há uma característica que defina o cinema 

brasileiro na contemporaneidade esta palavra é diversidade. Pode-se observar de acordo com 

o conjunto de filmes lançados até então, uma pluralidade de propostas e endereçamentos. No 

entanto, de uma maneira geral, os títulos continuam a buscar compreender e apreender 

aspectos identitários do povo brasileiro. Este intento continua sendo a maior fonte de 

inspiração para os filmes brasileiros, e destaca-se ultimamente, o interesse pelas culturas 

juvenis, dado o lugar de destaque dos jovens como consumidores simbólicos em potencial, 

tendo como reflexo uma safra profícua de filmes juvenis. 

Desde 2002, com o lançamento de Houve uma vez dois verões (2002), de Jorge 

Furtado, os discursos de juventude foram se desdobrando em novas abas, em outras caras, em 

novas gírias. Em parte porque o público jovem é um público consumidor em potencial e em 

parte porque linguisticamente tem se buscado falar a diversidade de linguagens que 

constituem as juventudes e suas identidades. 

Um fator singular destas juventudes é a sua ligação com a cultura digital, que não 

estava tão acessível em tempos anteriores. Nos últimos três anos especificamente, quase todos 

os filmes juvenis fazem uso deste recurso ou referência a este universo. Em linhas gerais, o 

que se percebe é a coexistência de modos de ser jovem, de linguagens juvenis e essas 

linguagens distintas podem ser apreendidas pelo cinema jovem contemporâneo produzido no 

Brasil. A possibilidade de conviver com textos das mais diversas épocas e influências 

culturais no ciberespaço pela juventude contemporânea é acentuada, gerando uma pluralidade 

de comportamentos e formas de expressão juvenis. 
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Filmes como Desenrola, o filme (2011), A trilogia do coração no fogo (2011), Apenas 

o fim (2008), Antes que o mundo acabe (2009), Os famosos e os duendes da morte (2009), 

Sonhos Roubados (2009), As melhores coisas do mundo (2010), dentre outros título já 

apresentados exploram as identidades juvenis como forma de gerar uma conexão com esses 

sujeitos, com o público juvenil. 

A metodologia de abordagem das seis obras pinçadas do panorama nacional segue o 

método da análise fílmica, uma vez que este permite de maneira mais plural e aberta um 

campo de observação que vai desde os aspectos textuais da linguagem cinematográfica ao 

plano discursivo. 

A análise, que foi diluída entre os capítulos 4 e 5 desta dissertação, traz essa 

subdivisão por motivos metodológicos. Os três primeiros filmes, sendo estes respectivamente, 

Apenas o fim (2008), Os famosos e os duendes da morte (2009) e Estrada para Ythaca (2010) 

trazem abordagens de juventudes que dialogam mais diretamente entre si. Dessa forma, 

dissecados durante o capítulo 4, eles permitem uma melhor visualização das linguagens 

juvenis. Os três filmes abordam a juventude em perfis de produção com caráter mais 

independente, usando tecnologia digital acessível e tendo orçamento mais modesto para 

produção e distribuição. 

No capítulo 5, um capítulo também de análise fílmica, conta com a abordagem dos 

filmes Antes que o mundo acabe (2009), Sonhos Roubados (2009) e As melhores coisas do 

mundo (2010). Estes três filmes dialogam fortemente por abordar os universos juvenis por 

meio de protagonistas adolescentes, enfatizando as vivências particulares destes primeiros 

momentos da juventude. Além disso, apresentam um perfil de produções mais comerciais. 

Nessa relação entre as teorias da linguagem e da análise fílmica, pode-se evidenciar 

que os filmes são textos culturais que permitem vislumbrar a cena enunciativa por um viés 

bastante próximo. Sua característica de linguagem audiovisual faz dos longas-metragens 

textos narrativos privilegiados para se observar e analisar as relações entre as linguagens e os 

discursos que circundam o universo juvenil, já que, numa cena se pode observar o linguajar 

dos personagens em suas falas e diálogos, suas vestimentas, estrutura narrativa, além da 

concepção dos planos, sequências unindo trabalho de escrita visual e sonora. 

Os filmes são analisados em sua estrutura narrativa e de maneira mais geral em um 

primeiro momento. Logo em seguida, são extraídos alguns trechos de modo que se possa 

melhor exemplificar como a linguagem audiovisual se encontra em funcionamento para 

dialogar com as juventudes e seus discursos. De acordo com a proposta de Vanoyé e Goliot- 

Lété (2005), a análise fílmica pode conter os seguintes passos de descrição e análise: 
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numeração de planos; descrição dos elementos visuais representados; os movimentos dos 

atores, do campo e da câmera; os efeitos visuais como as passagens de um plano a outro; os 

elementos sonoros como as trilhas, os ruídos, os diálogos, os efeitos, continuidade ou ruptura 

sonora; além da relação entre a imagem e o som. A transcrição dos diálogos que fazem parte 

dos trechos extraídos para análise permite que se evidencie as marcas discursivas presentes 

nas falas e na linguagem verbal dos personagens, além de, segundo Rose (2002, p. 348) ser 

uma técnica importante para apreender os aspectos da linguagem audiovisual e, no caso deste 

trabalho, estabelecer a sua relação com as linguagens juvenis. Estes por sua vez, não podem 

estar desconectados dos demais recursos de linguagem do cinema, como a imagem e os outros 

elementos sonoros, como os efeitos e as trilhas. Nas palavras dos autores: 

 
Analisar um filme ou um fragmento é, antes de mais nada, no sentido 
científico do termo, assim como se analisa por exemplo a composição química 
da água, decompô-lo em seus elementos constitutivos. É despedaçar, 
descosturar, desunir, extrair, separar, destacar e denominar materiais que não 
se percebem isoladamente “a olho nu”, pois se é tomado pela totalidade. Parte- 
se, portanto, o texto fílmico para “desconstruí-lo” e obter um conjunto de 
elementos distintos do próprio filme. (...) Uma segunda fase consiste, em 
seguida, em estabelecer elos entre esses elementos isolados, em compreender 
como eles se associam e se tornam cúmplices para fazer surgir um todo 
significante (VANOYÉ e GOLIÓT-LETÉ, 2005, p. 15). 

 
 

Dentro do procedimento de seleção das cenas a serem analisadas, os autores destacam 

os inícios e os finais de filmes, como sendo sequências importantes narrativamente. Assim, 

devem ser consideradas de maneira especial ao se abordar um filme. Outro elemento de 

destaque para Vanoyé e Goliot-Lété (2005) são os créditos, a depender de como aparecem 

podem trazer importantes informações sobre o filme. Dessa forma, estas em particular, serão 

informações buscadas dentro dos filmes e dos seus respectivos trechos selecionados a fim de 

compor a análise. 

Como pontuam os autores dos estudos cinematográficos, a gramática do cinema 

funciona dando um sentido a cada plano e, sobretudo, na relação que se estabelece entre eles 

através da montagem, através do seu encadeamento, duração e relação com os elementos 

visuais e sonoros. Planos mais abertos, como os planos gerais ou grandes planos gerais, são 

utilizados normalmente para descrição. E é comum afirmar que planos mais fechados, como 

primeiros e primeiríssimos planos denotam um caráter mais emocional ao filme. No entanto, 

não existe regra imutável e os recursos da linguagem fílmica vão sendo utilizados e 

transformados de acordo com as necessidades de expressão. Além das teorias 
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cinematográficas, ressalta-se a importância das teorias dos estudos de Juventude e das teorias 

levantadas da Linguística Aplicada, tais como a relação entre as marcas textuais presentes na 

linguagem verbal, visual e sonora e sua relação com os jovens. É o que pode ser visto a partir 

da análise dos trechos selecionados. 

 
 

4.1 Apenas o Fim (2008) 
 

Apenas o Fim (2008), dentre as produções sobre a juventude inserido no contexto da 

pós-retomada, pode ser considerado um marco. Seu diretor, Matheus Souza, de apenas 21 

anos, fez uma comédia romântica onde um casal discute basicamente a sua relação com o 

mundo a partir das referências juvenis. Eis porque o lançamento do filme causou tanto furor 

no universo do cinema nacional contemporâneo. 

Tão logo foi visto pela primeira vez, Apenas o Fim (2008) foi apontado pela crítica e 

pelo público como a representação de uma geração. O filme em questão foi feito por um 

jovem estudante de cinema cujo principal interesse é discutir a relação de sua geração com a 

sociedade. Para tanto, o diretor cria uma situação-limite de término de relacionamento na qual 

os personagens revisam a relação antes da despedida. No entanto, narrativamente o que 

acontece é a dinâmica oposta. Ao iniciarem a sua despedida, o que ocorre, é uma 

apresentação. Uma apresentação deles por eles mesmos, a partir de uma amálgama de 

referências que costuram a sua relação com o mundo e com a sua própria representação. 

Trata-se de uma geração nascida no fim de década de 1980. Naquele momento, a 

internet passou do estigma da utopia para tornar-se uma realidade cotidiana (em meados dos 

anos 90) e, como consequência de todas estas questões, o consumo é também uma prática de 

identificação, sobretudo, quando se fala em bens simbólicos e culturais. 

A escolha narrativa por apresentar dentro desta relação de casal o jogo de citações à 

cultura pop traz então uma possibilidade de representação sintomática desse momento. Não se 

trata de um fenômeno novo, de uma inovação ou revolução, em termos da cinematografia, 

visto que é possível perceber a influência de diversas obras e autores, tais como a do brasileiro 

Domingos de Oliveira e sua relação com a juventude e a representação da sociedade 

brasileira. No entanto, a sua utilização é válida, uma vez que Matheus Souza busca nesta 

situação uma forma de explorar a relação de sua geração de jovens urbanos e alternativos com 

a questão dos referenciais culturais. 

A construção da narrativa de Apenas o fim (2008) opta por uma postura 

metalinguística, que diz respeito à análise que seus próprios personagens tecem sobre eles 
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mesmos como se estes tivessem certa consciência de que são parte de uma trama. Este recurso 

da linguagem deixa claro de que não se trata de uma representação ingênua. 

Tratando de seus aspectos visuais, observa-se que a câmera, em maior parte, se 

desenha a partir de planos sequência, acompanhando os personagens em seus trajetos pela 

universidade. No entanto, é dado bastante enfoque aos detalhes visuais, sobretudo, da 

construção visual dos personagens: ambos de tênis All Star em cores complementares (verde e 

vermelho), usando jeans e ele com a camiseta do Star Wars e óculos com aspecto vintage3. 

Embora o enfoque esteja nos diálogos, o figurino é bastante representativo deste universo 

jovem representado. Jovens urbanos e alternativos, que conversam sobre videogame, cinema, 

música, internet e histórias em quadrinhos. 

O filme é dividido em dois modos de filmar: um colorido, representando o tempo 

presente e o outro preto e branco, na parte das lembranças do casal. As cenas em preto e 

branco aparecem como forma de lembranças do casal em inserts ao longo da caminhada pela 

faculdade. 

A luz, importante recurso da linguagem cinematográfica, na maior parte das cenas, é 

realizada com iluminação natural, evitando a luz dura. O filme tem uma paleta de cores 

bastante diversificada. A parte colorida é rodada nas locações da faculdade. As cenas em 

preto e branco se passam no quarto dele, numa cama onde os jovens jogam, conversam, 

namoram, assistem a filmes. 

Logo nas cenas iniciais, ao saber que sua namorada vai embora, Antônio coloca seu 

posicionamento: “Sabe, esse perfilzinho de menina má não combina com você. Você devia 

pelo menos fumar para se encaixar nesse perfil, mas você não... você não fuma. Você é uma 

fraude. Pronto, falei. Você é uma farsa. Uma farsa bem bonitinha, mas uma farsa”. Farsa, 

encenação, jogo. Tais palavras também fazem parte do inventário desta representação em 

Apenas o Fim (2008). 

Em um determinado momento, ela afirma ter lido o roteiro que ele escreveu para um 

trabalho da faculdade. “Sua personagem principal, a menina má, é descaradamente inspirada 

em mim. E o mocinho, é descaradamente inspirado em você. E adivinha? Ela mata o mocinho 

no fim”, ela diz. Embora, diegeticamente, a sua namorada estivesse tratando de um outro 

roteiro, é impossível que não se deixe ao espectador a noção de que se trata do próprio filme 

encenado. “Não há muita diferença entre fazer arte e fazer análise”, Antônio conclui. 

 
 

 
3 Aparência de antigo. 
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Enquanto perambulam e dialogam pelas instalações da universidade, despedindo-se,  

os jovens presenciam a gravação de um filme. Um filme que é inteiramente gravado na PUC- 

Rio e cujo diretor se chama Matheus e é colega de Antônio na narrativa. O próprio diretor 

Matheus Souza aparece gravando uma cena. Embora esteja no fundo do quadro e não 

pronuncie uma palavra sequer, pode-se dizer que sua voz ecoa durante toda a narrativa, 

dividindo-se entre Antônio, sua namorada e uma geração de nerds. 

Ao discutirem sobre o hábito de ir ao McDonalds e pedir sempre um número da 

promoção e alterá-lo de alguma forma (normalmente retirando os picles), Antônio afirma se 

sentir consumindo algo singular, personalizado, ainda que saiba que se trate de um produto 

padronizado. Seria como burlar o sistema. Uma maneira de fazer um uso particular a partir de 

produtos da cultura de massa. De alguma forma, pode-se dizer que esta premissa se estende à 

dinâmica da representação do próprio filme, que compõe uma enunciação particular acerca da 

juventude, de um casal de jovens, a partir da evocação de todo um repertório cultural pop, da 

indústria cultural, ou da cultura das mídias. 

Em meio a flashbacks que entrecortam a sua conversa e funcionam como lembranças 

particulares que ecoam em cada fala, têm-se uma série de posicionamentos e identificações a 

partir de ícones da sociedade de consumo e de espetáculo. Em um pequeno inventário, pode- 

se elencar: Backstreet Boys (famosa boyband do final dos anos 1990), He-Man, Britney 

Spears, sites da Internet como o Jovem Nerd, Orkut, MSN, a revista Bravo, Sony, Nintendo, 

Julio Cortázar, Paulo Coelho, Oscar Niemeyer, Star Wars, Cavaleiros do Zodíaco, 

McDonalds, Lojas Americanas, Godard, Bergman, Woody Allen, Quentin Tarantino, Chico 

Buarque, Johnny Depp, Super Mario Bros. 

Os aspectos sonoros do filme são marcados pelo diálogo e também pelo uso da trilha 

sonora. Neste caso, o foco principal é música de indie rock (um gênero bastante  

representativo do público jovem, feito por jovens, como Mallu Magalhães, Vanguart, 

MopTop). Em uma cena, a música chega a tocar inteira, no momento em que Antônio 

caminha ao encontro de sua namorada. Passando, ao longo do percurso, por uma série de 

“personagens-atores”, que estavam gravando diegeticamente um filme naquele lugar. 

Bem como no final do filme, no momento da despedida, agora privilegiando a estética 

descontínua do videoclipe, seccionando telas, juntando planos que remetem a momentos 

vividos durante o percurso dos personagens na faculdade, ao som de Los Hermanos, 

possivelmente a banda brasileira de maior apelo entre os jovens urbanos e universitários na 

última década. 
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Como coloca o Matheus Souza em entrevista à Revista Rolling Stones, Apenas o Fim 

(2008), é “um filme jovem, feito por jovens, sobre um casal jovem” (SOUZA, 2009). Dessa 

forma, embora a comédia romântica aborde a universalidade da questão dos relacionamentos 

amorosos, ela o faz com a leveza e as marcas dessa juventude. 

Os trechos extraídos do filme e trazidos para a análise são os seguintes: a sequência 

inicial, onde são apresentados os personagens e a premissa básica do filme; a cena da 

lanchonete, onde eles discutem a natureza do relacionamento deles e ainda o seu modo de dar 

sentido às coisas a partir das referências da sociedade de consumo; E por fim, a sequência de 

encerramento, onde aparecem os créditos e a música do grupo Los Hermanos. 

 
4.1.1. Sequência 1 

 
Tempo Inicial: 00min24seg 
Tempo Final: 06min07seg 
Quantidade de planos: 25 
Resumo da sequência: Antônio chega à faculdade para fazer prova e recebe a notícia de sua 
namorada que diz que vai fugir de tudo, que vai embora de vez. 

Observações e detalhes: Desde o início se destaca a estratégia de manter os planos de 
lembranças em preto e branco e os planos no tempo diegético presente em cores. Os planos 
em preto e branco são feitos em câmera estática. Os planos coloridos, a maioria deles, com 
câmera na mão. Os efeitos de passagem de um plano a outro são feitos com um efeito de 

  sintonizar. A trilha é distorcida.  

 
O filme se inicia com um plano conjunto de um casal, rodado de traz para frente, 

Antonio e sua namorada se beijando. Com uma música distorcida ao fundo, a imagem é 

substituída por um efeito de transição, como se fosse um canal sintonizando. O filme começa 

com a fala “Eu não assistiria”, do personagem Antonio. Ele refere-se à pergunta de que se ele 

assistiria a um filme que o lembrasse dela. E ele responde que se ela nunca saísse de perto, ele 

não ia precisar de lembretes. O plano seguinte é um plano conjunto, ou seja, plano em que os 

dois personagens aparecem em cena, deitados um do lado do outro na cama no quarto de 

Antonio. Da mesma maneira, o plano continua com os efeitos de sintonia, variando entre o 

plano preto e branco dos dois deitados, conversando, e os créditos de abertura. O quarto traz 

videogames, jogos, referências ao filme Star Wars, personagens de desenho. 
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(a) (b) 

(c) (d) 
 

Figura 15 – fotogramas (a) (b) (c) (d) do filme Apenas o fim (2008) 
 
 

Assim, depois da abertura, vê-se o encontro de Tom e sua namorada na faculdade. Ele 

está atrasado para uma prova do curso de Cinema. Ela decide que vai embora e quer se 

despedir dele, mas tem apenas uma hora para fazer isso. O encontro é filmado em planos mais 

abertos, com forte presença de planos gerais e de conjunto. 

Na sequência de abertura, assim como em todo o filme, a força está no texto escrito, 

no roteiro, na fala dos personagens. A linguagem audiovisual traz informações importantes, 

mas o principal elemento explorado pelo diretor e roteirista Matheus Souza é mesmo o 

diálogo ágil, engraçado e leve, repleto de referências da sociedade midiática. 

Ainda no plano conjunto dos dois deitados no quarto eles se fazem algumas perguntas 

triviais, mas que deixa marcas que permitem que o espectador inicie o processo de 

identificação com seus papeis representados. Deitados eles se perguntam sobre suas frutas 

favoritas. Ele responde: “Amora” e ela “Laranja”. É preciso considerar que toda palavra, todo 

recurso imagético e cada som não estão no texto fílmico à toa, de maneira isolada. Ele 

colabora para um efeito de coerência e coesão que deve dar um sentido de unidade ao filme. 

Em Apenas o fim (2008), tem-se dois jovens mostrando a sua relação com o mundo através do 

mote narrativo de uma despedida. A fruta escolhida por ele é uma fruta pouco conhecida e 

pouco comum no cotidiano dos brasileiros, e é semelhante à sua postura juvenil nerd. A dela é 
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uma das mais comuns. Essas simples palavras funcionam já, desde então, como marcas que 

permitem entrever sua identidade e sua postura diante da sociedade. 

Mas os personagens parecem, por diversas vezes, fazer essa referência ao próprio 

papel desempenhado diante das câmeras de maneira autoconsciente também ao longo de todo 

o texto, como quando ele alerta nesta sequência, ao encontrar a sua namorada na faculdade 

que essa fuga de sua namorada é coisa de menina má, e isso não encaixa no perfil dela porque 

ela não fuma. Nesse momento, ele se refere à sua namorada como quem analisa o personagem 

de um roteiro. 

Nos planos conjunto em preto e branco, novamente no quarto, eles continuam a se 

fazer perguntas, como qual a sua música favorita, ou ainda “se você fosse um objeto qual 

objeto você seria?”. Até que ele pergunta a ela: “Se você fosse uma cena de filme? Qual 

seria?”. Ela faz uma expressão de quem nunca tinha parado para pensar no assunto e diz: 

“Não sei”. O efeito discursivo dentro do discurso narrativo de Apenas o fim (2008) reforça o 

tom metalinguístico. 

A universidade é um cenário importante, já que a partir dessa cena inicial, eles 

decidem perambular pela universidade, conversando e apresentando a sua visão de mundo. 

Cada dia mais intensamente na sociedade, a universidade é vista como um ambiente juvenil. 

No entanto, não mais apenas de movimentos de esquerda ou revolta, mas como lugar de 

formações e desenvolvimento de identidades, lugar de um universo de individualidades e 

partilha de identidades. 

A linguagem audiovisual trabalha em cima das referências e é extremamente marcada 

por elas. O filme tem quase que um vocabulário próprio de uma juventude, urbana, com 

acesso as tecnologias de informação e comunicação, com acesso à formação universitária. 

Como é recorrente na filmografia juvenil, há a inevitável necessidade de fuga, e quem 

promove esse movimento é a namorada de Antonio, que não sabe se será feliz longe, mas 

precisa “fugir da sua família, da sua vida, de tudo”. Segundo os estudos de juventude, o 

quarto também é um ambiente que tem servido às interações juvenis. Como aponta Rocha: 

 
Um casal de jovens, idades em torno dos 20 anos, conversa sobre suas 
preferências culturais. O que se assiste é a uma verdadeira esgrima 
discursiva em torno de seus gostos. Gostos que se discutem. Gostos que 
constituem uma verdadeira cartografia de consumo cultural.  No consumo 
das narrativas sobre os bens que consomem linhas de troca afetual são 
tecidas, nas diferenças e nas coincidências. Eles estão, lado a lado, deitados 
em uma cama estreita. O quarto de dormir é o cenário do encontro. Nada 
mais tipicamente constituinte do que se pode costuma classificar como uma 
condição juvenil (ROCHA, 2010, p. 3). 
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Diferentes influências culturais e multiculturais produzem diversas formas de 

juventude. Desde a concepção de local, país, idioma, até o consumo midiático e cultural. É 

por essa razão que, segundo a autora, ao se referir ao filme Apenas o fim (2008) afirma que a 

cultura do consumo e as culturas midiáticas “participam dos processos de socialização, na 

promoção de novas sensibilidades e também compõem táticas astutas de tessitura de lugares, 

espacialidades e temporalidades alternativas de expressão, inserção e engajamento” (ibidem, 

p. 4). 

Em Apenas o fim (2008), o discurso de juventude está presente no texto fílmico  

através de diversos elementos da linguagem audiovisual. Dentre eles, pode-se observar a 

linguagem verbal, o uso da língua pelos personagens repleta de referências e marcas de 

oralidade, como a utilização de palavras como “tipo”, ou “cara” ou gírias como “fala sério”. 

Além disso, o tom ágil da fala, do humor irônico e sarcástico acerca da visão da sociedade 

através das referências midiáticas que vão de alta à baixa cultura, geram uma visão que logo 

foi reconhecida como nerd, pelo público jovem e pela crítica. 

A cultura nerd sugere um tipo de comportamento juvenil associado a tecnologias, 

videogame, quadrinhos e toda a sorte de referências à cultura do entretenimento, tais como 

Star Wars, Senhor dos Anéis, Harry Potter e os filmes adolescentes da década de 1980 e as 

séries de entretenimento americanas como The Big BangTheory. Além disso, pressupõe uma 

forma alternativa de vestuário e linguagem. O tênis all star é um grande símbolo desse 

figurino e em Apenas o fim (2008), eles marcam a linguagem visual da identidade dos 

personagens. 

Ser nerd compreende uma série de hábitos, posturas, comportamentos e linguagens 

específicas. Normalmente em sua vestimenta usam óculos e roupas que evocam produtos da 

cultura tecnológica e de entretenimento. Tal formação cultural vem se construindo ao longo 

dos tempos, tendo sua gênese4 associada a diversas teorias. 

 
 

 
4 “Nerd é uma gíria e, como a maioria das gírias, é difícil dizer quem a inventou. Há várias teorias. A mais  
comum é que a palavra foi lançada pelo escritor americano Theodore Seuss Geisel (Dr. Seuss), que criou livros 
infantis clássicos como If I Ranthe Zoo ("Se Eu Dirigisse o Zoológico"), de 1950, no qual apresenta um 
personagem meio esquisitão chamado justamente Nerd. Em 1951, a revista Newsweek publicou uma matéria 
sobre os costumes dos jovens na cidade de Detroit, na qual dizia que os jovens "quadrados" (conservadores) 
estavam sendo chamado de nerds. Se os dois fatos têm alguma relação, é difícil de dizer, mas, ao que parece, a 
palavra não se popularizou ainda nos anos 50. (...) Nurt pode ter originado a palavra nurd, usada com o mesmo 
sentido de nerd", diz Schmitz. Há ainda os que defendam que N.E.R.D era a sigla que funcionários da companhia 
canadense de telecomunicações Northern Electric ResearchandDevelopment (ou Nortel) levavam no bolso da 
camisa. No Brasil, o termo se popularizou com o filme a Vingança dos Nerds, de 1984, no qual um grupo de 
CDFs decide peitar os jovens mais populares da faculdade.” Retirado do site 
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/de-onde-vem-a-palavra-nerd 
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Sobretudo a partir da década de 1980, os nerds vêm adquirindo protagonismo em 

produtos midiáticos, seja na televisão, com as séries e os sitcons, seja nos teen movies 

americanos, como os filmes de Kevin Smith. Têm preferência por séries de TV, quadrinhos e 

como bem coloca o próprio personagem Antonio, pela “maior trilogia de todos os tempos, 

Star Wars”. Dessa forma, desde suas vestimentas até o seu vocabulário são utilizadas como 

forma de expressão desse comportamento juvenil. 

Normalmente, os nerds são vistos como pessoas que tem menor apreço por questões 

políticas e por isso são tachados de alienados. Por tal razão, é comum o uso de sarcasmo, 

indolência e piadas de cunho intelectualizado em suas falas. Como quando a namorada de 

Antonio questiona sobre o que ele mais odeia no mundo. Como a resposta dele é livros de 

autoajuda, ela replica, afirmando que estava se referindo a coisas mais sérias, de modo que ele 

não pode ser tão alienado e não gostar de política. A resposta dele sai da ponta da língua: “Eu 

gosto de política. Assisti a todas as temporadas de The West Wing”. 

Na parte final dessa sequência, os planos mostram os dois correndo pela faculdade, em 

um enquadramento conjunto. A cena começa em preto e branco. E aos poucos vai ficando 

colorida. No entanto, a primeira parte do plano a se colorir é a camisa do Robin, que Antonio 

está usando. Poderia ter sido feito de qualquer outra forma, mas através desse uso particular 

da linguagem fílmica, observa-se a ênfase e a relevância das referências de entretenimento e 

do consumo como forma particular da constituição das identidades juvenis dos personagens. 

A câmera acompanha os personagens, ressaltando através da estrutura e da linguagem 

dos planos, o que é relevante para a sua linguagem juvenil. Nota-se que assim como a língua é 

usada a fim trazer o aporte das referências, a linguagem do cinema também no caso de Apenas 

o fim (2008). 

 
4.1.2 Sequência 2 

 

 
Tempo Inicial: 21min52seg 
Tempo Final: 25min52seg 
Quantidade de planos: 17 
Resumo da sequência: Durante o processo de despedida, Antônio e sua namorada param na 
lanchonete porque ele deseja comer algo. 
Observações e detalhes: Não há grande variação de tipos de planos. Os planos variam entre 
Planos Conjuntos e Planos Médios, intercalados. A força de sentido da cena se encontra nos 
diálogos. A narrativa funciona numa dinâmica de plano e contraplano. 
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Esse trecho do filme se inicia retomando o quarto dos jovens, com plano conjunto e 

em preto e branco, onde eles jogam um jogo de cartas inspirado em desenhos, onde cada um 

deve atacar de acordo com as potencialidades do seu lutador tentando derrotar o seu 

adversário. Ela diz: “Velocidade 350 km por hora”. Ele responde: “Super Trunfo”. Ela 

retruca: “3A”. Para quem não está acostumado ao vocabulário desses jogos fica complexo 

compreender que jogo eles estão jogando, ou ainda como se desenrolam as partidas, ou quem 

ganhou. Em seguida, utilizando novamente o recurso do zapping, volta-se para a caminhada e 

despedida do casal na faculdade. 

 
 

(a) (b) 

Figura 16 – Fotogramas do filme Apenas o fim (2008). 
 
 

“Sabe o que eu tava pensando? Que as histórias de amor têm muito mais a ver com 

McDonalds do que com pizza.” Antonio segue sua reflexão apontando que, quando vai ao 

McDonalds se sente bem consumindo algo que é ao mesmo tempo padronizado, igual para 

todos, se ele alterar algo no pedido do sanduíche, por tal razão ele pondera: 

 
É que, sei lá, por mais que todo mundo fale mal de McDonalds, que mata. E, 
que faz muito mal, muita gordura trans e etc e tal, eu não consigo parar de 
comer lá, sabe? É tipo uma compulsão por comer lá que eu tenho que é 
muito esquisita, mas ao mesmo tempo eu me sinto bem, porque eu peço, sei 
lá, pra mudar alguma coisa no meu sanduíche, sei lá, tirar o picles, sabe? Eu 
acho que o amor é mais ou menos assim também no sentido de que pode ser 
uma coisa banalizada, pode ser padronizado, pode ser igual pra todo mundo 
e pode ser único, personalizado, só seu, sabe? Eu acho que o nosso amor foi 
assim. Foi meio que só nosso. O número 1 só que sem picles (APENAS O 
FIM, 2008). 

 
Através da transcrição de um trecho da fala de Antonio na sequência escolhida podem 

ser feitas algumas observações de marcas presentes em seu discurso que não estão apenas no 

texto escrito, mas também dialogam com o texto fílmico em geral. Além de marcas de 
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oralidade como sabe, tipo, que são muito utilizadas por jovens urbanos desta geração, pode-se 

ver novamente a citação às referências da sociedade midiática. Além disso, os marcadores 

discursivos funcionam articulando no texto e na fala de Antonio, o seu ponto de vista, que é 

relacionar essas referências com o cotidiano e o sentido de se viver em sociedade, nesse caso, 

com o amor e as relações humanas. 

Sony melhor que Nintendo. Super Mário Bros ou KingdomHearts?A escolha por 

definir suas identidades e perfis por meio das referências da sociedade de consumo é um 

recurso de linguagem e projeção das identidades juvenis, muito usado em Apenas o fim 

(2008). Suas sequências de imagens normalmente primam pelos planos médios e planos 

conjunto, em jogos de plano e contraplano. A linguagem audiovisual usada é muito simples. 

A força está justamente nas falas dos personagens, no texto escrito. 

Assim como os demais filmes de juventude elencados durante este trabalho, este 

roteiro também não apresenta um clímax, um grande evento. Trata-se de um olhar simples 

sobre alguns minutos de um casal que vai se despedir. O efeito de transição, normalmente 

utilizado para passar da cena do quarto, para a cena da faculdade é um recurso que confere ao 

filme um efeito de “compilação” de momentos, de mix tape, de um cd ou DVD com os 

melhores momentos gravados para que sejam lembrados. 

Entre jogos de Pokemon, filmes e bonequinhos do He-Man, aparecem referências 

importantes para a referência das identidades juvenis nerd. O protagonista cita durante 

conversas com sua namorada os sites Judão5, Omelete6 e Jovem Nerd7. Esses sites existem no 

universo virtual, e já existiam muito antes do filme, fazendo parte do universo de sites que o 

diretor acessa e visita pessoalmente, chamando mais atenção ainda para o caráter de 

proximidade do universo juvenil representado. 

Ainda no trecho onde Antonio e sua namorada conversam na lanchonete, Antonio cita 

que o avô dele está na cidade e diz: “Quando eu disse que ia fazer cinema ele respondeu que 

não imaginava que o neto dele ia virar uma vedete. Vedete. Isso mostra o quanto ele é 

deslocado”. Antonio sente que seu avô está deslocado de sua realidade porque o termo vedete 

é um termo que surgiu e era comumente utilizado para designar atores em outras gerações. 

Assim como aconteceu entre Antonio e seu avô, é possível que haja pessoas que se sintam 

deslocadas no público por não compartilharem do vocabulário desta geração, desta juventude 

encenada no filme Apenas o fim (2008). 

 
5http://judao.mtv.uol.com.br/ 
6http://omelete.uol.com.br/ 
7http://jovemnerd.com.br/ 
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A voz de Antonio, não é muito diferente da voz de Matheus, que inclusive na narrativa 

do filme é seu colega e está gravando um filme na PUC do Rio, sobre um casal que vai se 

separar e decide antes se despedir. A voz de Matheus, seu discurso de estudante de cinema, 

nerd e jovem, não se contenta em escrever o Antonio, visto que é citado todo o tempo por 

seus personagens. Matheus, o diretor, chega a aparecer no filme, numa cena em que aparece 

toda a equipe de gravação do longa-metragem. Como aponta a namorada de Antonio: “Olha 

ali, é o Matheus”. 

Sobretudo com o lançamento de Apenas o fim (2008), pode-se visualizar um cinema 

brasileiro que se desapega de discursos puramente políticos e engajados sobre miséria, 

exclusão e pobreza. E o próprio filme chega a fazer uma piada com essas vertentes de 

produção audiovisual: “Eu vou pra Ong”. Pedro Henrique é engajado, afirma o ator que ia 

interpretar o Antonio, que é na verdade, um alterego de Matheus e, em última instância de 

todo um grupo de pessoas que se identifica com a linguagem e as identidades nerds. 

Retomando as especificidades da sequência da lanchonete, ela se encerra com uma 

transição para o quarto de Antônio, preto e branco. No quarto, ele está deitado na cama e ela 

não aparece no plano. Ouve-se apenas a sua voz em off. “Eu não acredito. Como você pode 

dizer que prefere Transformers a todos os filmes do Godard? Você é uma vergonha para todos 

os cinéfilos do mundo inteiro”, questiona a namorada. Antonio retruca: “Não, cara, o que 

pode ser melhor do que carros virando robôs de 15 metros de altura?”. 

Desse modo, Matheus joga com duas vozes juvenis. Ela, representando a jovem 

inquieta e intelectualizada, transgressora, evocando a referência do cinema jovem francês, na 

década de 1960, do qual Godard e Truffaut são grandes expoentes. Do outro lado, ele 

presentifica uma parcela da juventude contemporânea que cresceu com os filmes de ficção 

científica e de blockbusters americanos, filmes de grande bilheteria, feitos para consumo fácil 

e pouco questionamento ou importância da linguagem. Pode-se perceber ainda nessa fala um 

tom de ironia na medida em que o filme que está sendo feito tem muito pouco a ver com a 

megalomaníaca produção estadunidense, estando mais conectada, então, com a encenação dos 

filmes mais simples e mais pessoais, como os da Nouvelle Vague ou os de Domingos de 

Oliveira, por exemplo. 

 
4.1.3 Sequência 3 

 
Tempo Inicial: 01h12min23seg 
Tempo Final: 01h20min10seg 
Quantidade de planos: 25 



90 
 

 
 

 
Resumo da sequência: Antônio se despede da sua namorada. Ela entrega uma caixinha de 
presente a ele. Ele se senta na escada e observa ela ir embora. 
Observações e detalhes: Quando eles dão um beijo de despedida, sobe a trilha da música 
Pois é, de Los Hermanos. A partir de então, se monta uma espécie de videoclipe com as 
imagens e lembranças do casal. 

 
Ao início dessa sequência Antonio novamente confere um tom metalinguístico ao 

afirmar que ao imaginar o término dos dois, ele não imaginaria que seria no estacionamento 

da faculdade, dando a entender que seria um tom de um roteiro hollywoodiano mais 

apoteótico. 

 
Antonio: E aí? É isso? Não dá tempo nem pra gente tomar uma água, sei lá. 
‘Cabou. Ela: É isso. Ele: Engraçado, sempre achei que a gente, se a gente 
fosse terminar, pra mim era totalmente diferente sabe? Mais  apoteótico, 
sabe, mais grandioso. Tipo final de filme, sabe? Imaginei que fosse ser assim 
não. De repente, do nada, aqui, sabe? No estacionamento. Sei lá. Ela: Você 
não precisa ficar assim. Isso é só o fim. O que realmente importa já foi feito, 
a gente já teve os nossos momentos especiais. E é isso que importa no fim. 
Ter alguma coisa pra lembrar, alguma coisa pra nunca esquecer. Alguma 
coisa que não tem fim. Ele: E agora? Ela: Agora é o resto de nossas vidas 
(APENAS O FIM, 2008). 

 
No trecho do diálogo final dos personagens, retirado desta sequência, pode-se retirar 

algumas associações que permitem trazer algum sentido. Vê-se que persiste o tom 

metalinguístico nas falas de Antonio, sobretudo. Nela, persiste a noção de contradição que a 

acompanhou durante todo o filme, quando ela diz: “Você não precisa ficar assim. Isso é só o 

fim. O que realmente importa já foi feito”. Quando ela escolhe o marcador só para se referir 

ao fim, fica explicita a sua relação de contradição. Ao mesmo tempo, ela diz que o que 

importa já foi feito. O termo feito remete à feitura, produção. Ela poderia, 

metalinguisticamente, estar se referindo ao filme, o filme já foi feito. 

Ela lhe entrega uma lembrança. Eles se beijam, retomando o plano que abre o filme. 

Mas agora não de maneira invertida, mas em sequência normal. Ela o beija e a trilha sobe. E 

ele senta nos degraus de uma escada observando ela partir. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 17 – Fotogramas (a), (b), (c), (d) do filme Apenas o fim (2008). 
 
 

Quando a trilha começa a aparecer e Antônio se senta para observar sua namorada 

partir, o plano cinematográfico é seccionado em duas janelas. A trilha sobe e as imagens do 

arquivo da memória do casal vêm à tona, desde o primeiro beijo na faculdade até momentos 

cotidianos, como brincar com um copo de Coca-cola. 

A organização textual dessa sequência acontece de modo particular e diferenciado das 

demais cenas: a cena final é uma compilação dos momentos do casal ao som da música Pois 

é, de Los Hermanos, em tela seccionada. Algumas das imagens que aparecem são citações 

diretas a momentos vividos pelo casal no percurso de sua despedida, ou citados por eles. 

Outras imagens escolhidas corroboram o perfil e o papel representado por eles. 

Los Hermanos é uma banda com cerca de quinze anos de história e sempre manteve 

um diálogo e uma relação de afinidade muito forte com o público jovem universitário. O 

apelo de suas canções, a estrutura e o uso da língua em suas letras é ao mesmo tempo 

sofisticado e muito ligado às vivências juvenis, como as experiências amorosas e a busca pela 

identidade e questionamento. 

A presença da música do grupo Los Hermanos no momento em que se mostram as 

imagens pessoais, como que de um arquivo, dos personagens marca no texto de Apenas o fim 

(2008) um tom bastante pessoal, afinal como bem pontua Antônio minutos antes dessa 
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sequência: “a única diferença entre fazer arte e fazer análise é que se eu deixo de escrever um 

dia eu não pago a sessão”. 

A relação entre as músicas e a juventude é uma relação muito forte. Assim, os filmes 

juvenis costumam apresentar em sua trilha um marca discursiva juvenil bastante forte. É o 

caso de Apenas o fim (2008), com a banda Los Hermanos. 

O nome dos atores, não revelado no início do filme, aparece apenas no final, sobre as 

janelas seccionadas onde aparecem as imagens de seus personagens em um tom bastante 

caseiro, pessoal. Nessas imagens, que abusam dos efeitos de cor, se veem jovens passando o 

tempo juntos, evocando alguns dos medos e momentos já textualmente citados no filme pelas 

falas e conversas dos personagens, tais como os medos de Antonio e as suas referências 

cinéfilicas, por exemplo: como os filmes de Woody Allen, Richard Linklater ou Domingos de 

Oliveira, que tem, segundo o diretor, o melhor filme brasileiro, a obra Todas as mulheres do 

mundo (1966). No mesmo ano de lançamento de Apenas o fim (2008), o cineasta Domingos 

de Oliveira estava lançando seu filme Juventude (2008). 

A produção de Domingos de Oliveira (2008) é marcada por um tom leve, pelos 

diálogos, pelos encontros e desencontros amorosos, e pela escolha em representar a cultura do 

cotidiano ao invés do engajamento político do cinema nacional na década de 1960 e 1970. À 

sua maneira, é o que propõe Matheus Souza em Apenas o fim (2008), no cinema brasileiro 

contemporâneo. 

Há muitas semelhanças, no entanto, o que fica evidente quando da relação entre a 

linguagem e o discurso juvenil é que há uma atualização desses discursos, afinal, como bem 

apontam os teóricos, os jovens sofrem influências multiculturais em sua formação enquanto 

sujeitos, desde a época, o lugar, as condições econômicas. Essas especificidades são 

presentificadas pela linguagem e deve ser evidenciada em cada um dos filmes selecionados. 

O aviso final do filme, logo após a apresentação do seu título torna ainda mais vívida a 

proximidade do universo jovem do diretor. O aviso afirma que “Todos os personagens 

contidos nesse filme são ficcionais. Qualquer semelhança com a realidade é mera 

coincidência”. Em seguida seguem os créditos conferindo um tom ainda mais próximo dessas 

representações juvenis. 
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4.2 Os Famosos e os Duendes da Morte (2009) 
 

Os famosos e os duendes da morte (2009), assim como Apenas o fim (2008), é o 

primeiro longa-metragem do diretor paulista Esmir Filho. Então com 27 anos, o diretor 

dedicava-se a produção de curtas-metragens na década de 2000, tendo conseguido projeção 

nacional e internacional em festivais com os curtas-metragens Saliva, Tapa na Pantera e 

Alguma coisa assim. 

A ideia do filme surgiu a partir do contato de Esmir Filho com o primeiro livro de 

Ismael Caneppele, Música para quando as luzes se apagam. Uma vez tendo se identificado 

com o estilo de escrita dotada de sensibilidade e de temáticas atuais, Esmir Filho se 

aproximou de Caneppele, que estava começando a escrever o argumento de Os famosos e os 

duendes da morte. O livro e o roteiro do filme foram desenvolvidos concomitantemente. 

Ao longo de suas entrevistas, o diretor sugere que Os famosos e os duendes da morte 

(2009) não é um filme para todos os públicos, mas que, com esse filme, ele busca atingir um 

público específico através de sua temática juvenil e também de sua linguagem. Para tanto, 

deixa claro que a obra vai dialogar mais diretamente com aqueles que falam a língua desses 

jovens, que compartilham das inquietações e dos medos de seus personagens. 

Para realizar o filme, o diretor buscou uma imersão territorial no ambiente dos 

personagens, uma cidade pequena e de tradições rurais no interior do Rio Grande do Sul. O 

processo de produção do filme, essa imersão, a escolha dos atores, é significativo para o 

resultado textual e de identificação que o filme conseguiu alcançar. 

Como o filme aborda os dilemas e comportamentos de uma juventude que percebe na 

internet e suas ferramentas formas de compartilhar expectativas, medos e vivenciar as suas 

experiências juvenis, o processo de seleção dos atores envolvidos no filme se deu por meio de 

redes sociais e ambientes virtuais. O domínio dessas linguagens, os hábitos de postagens, de 

escrita e projeção online em blogs e redes de relacionamento foram fundamentais para que a 

criação de um ambiente de verossimilhança, de proximidade dessas formas de cultura e 

comportamento jovem. 

Por se tratar narrativamente de uma cidade de colonização alemã com um apreço pela 

manutenção das tradições linguísticas, sociais e culturais, segundo o diretor, não foi difícil 

atestar que esses jovens de fato fazem uso das ferramentas da Internet para buscar 

mecanismos de projeção e identificação, assim como fazem os personagens do filme. A 

internet é como um portal onde eles encontram formas de se expressar, de vivenciar o que 

territorialmente não é possível experimentar na cidade de tons rurais. 
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Segundo os teóricos das identidades juvenis, é raro haver representação de culturas 

jovens em meios rurais. A cultura juvenil de alguma forma está recorrentemente associada ao 

urbano. O olhar trazido sobre o protagonismo juvenil que vive em uma cidade pequena e 

eminentemente rural, em Os famosos e os duendes da morte (2009), pode ser considerado 

parte desse movimento de lançar um olhar sobre as múltiplas realidades, dando voz e trazendo 

luz a contextos, situações e vivências culturais ainda pouco exploradas. 

Por essa razão é que Esmir Filho compreende que o seu filme não tem a força de 

dialogar com grandes e variados públicos. Segundo o diretor, trata-se de um filme que vai 

fazer maior sentido com aqueles que se identifiquem com as inquietações trazidas a tona por 

esse filme jovem. 

Desde a criação conjunta do roteiro, a escolha dos personagens, a imersão do diretor 

que foi morar na região onde o filme se passa, tudo no filme e em seu processo de produção 

evoca a ideia de buscar uma proximidade máxima com o universo jovem. O efeito ganha tanta 

proporção que em vários momentos, se pode questionar os limites entre a realidade e a ficção. 

O garoto sem nome conhece a menina sem pernas através de seus vídeos postados na internet 

em seu canal de compartilhamento no Youtube. O canal de Jingle Jungle, a menina sem pernas 

por quem o protagonista se encanta, realmente foi feito pela atriz Tuane Eggers, 

uma jovem em seu primeiro papel no cinema. 

O tom de naturalidade e proximidade no filme é marcado por esses detalhes de 

construção que influem no sentido da obra. O que é um texto de Tuane Eggers e o que é um 

texto de Jingle Jungle? O texto é o mesmo e a colaboração dos atores juvenis é tamanha que o 

diretor chega a nomeá-los como coautores do filme. O mesmo se pode ver com a trilha sonora 

que emula um folk rock sombrio e pessimista. A trilha foi feita por um jovem músico da 

cidade, Nelo Johann e suas músicas podem ser baixadas em seu site. Assim, por mais que se 

trate de um texto ficcional, os seus detalhes de produção costuram o sentido atado a uma 

névoa entre os limites da ficção e do documental, da verdade e da invenção, do factual e do 

fantástico. 

A linguagem do mundo online e os textos realmente foram postados e, não raramente, 

se podem ver respostas e assinantes dos canais virtuais dos personagens. O limite entre 

público e obra fica realmente comprometido por essas instâncias de interação na internet. O 

público conhece Jingle Jungle da mesma maneira que o protagonista Mr. Tambourine Man o 

faz, através dos vídeos online. E nada impede que a fantasia se transporte para o público 

também. O próprio diretor conheceu os atores, e mais especificamente, a atriz Tuane Eggers 

dessa forma através de seus textos na internet. 
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Foram 400 atores entrevistados, todos habitantes do interior do Rio Grande do Sul, de 

onde 40 foram pré-selecionados para oficinas de interpretação, sendo quatro escolhidos dentre 

esses adolescentes para atuação. No caso de Tuane, o diretor aponta que a maneira com que 

sua personagem representa o mundo por meio dos textos virtuais é muito próxima da maneira 

com que a atriz representava sua visão de mundo em seu Flickr, Fotolog, Videolog e em seu 

blog. Assim sendo, o seu próprio universo é também o universo da personagem já que tudo 

isso foi aproveitado para o filme e se encontra marcando discursivamente esse esgarçamento 

das fronteiras de identificação entre atores e personagens no filme. 

 
 

 
 

Figura 18 – Imagem capturada da página inicial do Flickr de Tuanne Eggers. Em sua galeria 

de imagens lê-se Jingle Jungle. 

 
Um fator apontado sobre esse processo de identificação do público com os 

personagens é o de que finalmente um filme nacional buscou dar voz a esses sujeitos dando- 

lhes uma representação com a qual eles se identificam. Não são raros depoimentos como esses 

em blogs, comunidades online, nos comentários dos vídeos disponibilizados na internet. 

Era preciso que seus atores e personagens realmente falassem a língua desses jovens, 

captassem a essência de suas inquietações e comportamentos para que o filme conseguisse 

dialogar de fato com o público. Além da estratégia de buscar jovens com afinidades e 

familiarizados com as possibilidades textuais interativas na internet, o diretor, durante os 

ensaios e gravações relata, em entrevistas, que não se tratava de entregar um texto pronto aos 

atores simplesmente para ser decorado e gravado. Segundo o diretor, o seu mecanismo para a 

construção das falas era dizer o que queria que os personagens dissessem e fazia questão que 

os atores incorporassem às falas suas marcas próprias de oralidade, regionalismos e 

coloquialidade. 
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Como pode ser vislumbrado, apesar de viverem em um meio rural, os jovens dessa 

região não se encontram isolados do mundo. A internet é um meio que os mantêm conectados 

e os leva além das fronteiras territoriais. A ponte, arquétipo de juventude, como as estradas e 

as viagens, está marcada textualmente em Os famosos e os duendes da morte (2009), tanto 

narrativamente, quanto metaforicamente através dessas pontes que se estabelecem entre as 

culturas e as formas de vivenciar a juventude e sua expressão por meio da linguagem do 

filme. 

Essa estratégia discursiva de lançar névoa sobre essa ponte entre a ficção e a realidade, 

impregnando o texto fílmico de referências reais, amplia a sensação de real estrangeirismo 

juvenil, em relação não apenas ao local onde moram, mas ainda um estrangeirismo de língua 

(os jovens não falam alemão), de tempo (não estão ligados às tradições), que leva à sensação 

de deslocamento e solidão que culmina no suicídio, se jogando da ponte, não conseguindo 

vivenciar plenamente seu modo de ser jovem, os sujeitos não veem outra saída senão a morte. 

Há três línguas de destaque que demarcam diferentes posicionamentos de personagens 

no filme: o alemão, falado apenas pelos colonos mais velhos. Está presente para demarcar o 

sentimento de estrangeirismos dos jovens em relação às tradições e experiências que a cidade 

lhes proporciona. O português falado no filme é marcado pela coloquialidade, pelas 

expressões gaúchas e pelo tom seco de expressão dos jovens, distantes de sua realidade 

territorial. A solidão está marcada linguisticamente no tom em que o personagem usa para se 

expressar, para expressar a sua falta de identificação e entusiasmo com a realidade local. O 

inglês, por sua vez, quase não pode ser considerado uma língua estrangeira para os 

protagonistas: dois deles se autonomeiam: Mr. Tambourine Man e Jingle Jungle. O inglês 

demarca o lugar do idealizado, da identificação maior, do cantor Bob Dylan. 

Alguns ambientes são importantes discursivamente no filme: o quarto do protagonista, 

a ponte, a cidade sempre vazia e a escola onde impera a distância entre as pessoas, 

corroborando o discurso de que naquela cidade não é possível haver interação, pois as pessoas 

não falam a mesma língua e por isso “cada um sonha em segredo” e a internet representa a 

possibilidade de encontrar pessoas com quem se possa estabelecer uma comunicação, alguém 

que fale a sua língua, que entenda os seus anseios. 

A morte física não quer dizer, no entanto, a morte de fato, a não existência. O jovem 

Mr. Tambourine Man se identifica e dialoga com uma menina que não vive mais, mais que 

continua a existir, virtualmente, através das suas postagens. Por sua vez, a incomunicabilidade 

com a família e com a cidade marca um silêncio discursivo muito relevante e revelador para o 

filme. 
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Os famosos e os duendes da morte (2009) foi premiado e participou de diversos 

festivais, dentre eles o Festival do Rio, Mostra de Tiradentes, Festival de Brasília, Mostra de 

São Paulo, Festival de Locarno e ainda o Festival de Berlim, dentre outros. Em todos os 

aspectos chama a atenção o diálogo com culturas juvenis e a palavra chave que norteia a 

construção de sentido e do discurso no filme não é outra que não identificação. 

Através dos trechos selecionados do filme se pode compreender melhor como se 

constrói, através da linguagem, o discurso juvenil no filme Os famosos e os duendes da morte 

(2009). As sequências selecionadas foram: a primeira, a sequência de abertura do filme, onde 

aparecem os créditos e são apresentados os personagens; a sequência em que Jingle Jungle e 

Mr. Tambourine Man cantam juntos a canção de Bob Dylan; e a parte final, onde evidencia-se 

o deslocamento entre o universo jovem do personagem e a sua realidade local. 

Trata-se de um filme com características de linguagem e narrativa onde não há, como 

em Apenas o fim (2008), um grande evento que norteie as ações dos personagens. É um filme 

de detalhes, um filme de universo mesmo, onde o principal motivo discursivo é tornar 

evidente a identidade dos personagens. 

 
4.2.1 Sequência 1 

 
Tempo inicial : 0min52seg 
Tempo final: 6min22seg 

Quantidade de planos: 27 planos 

Resumo da sequência: O filme se inicia com as imagens de uma jovem no campo com um 
rapaz, as imagens têm pouco foco e aparentam baixa qualidade. De repente, a imagem se 
congela e percebe-se que elas estavam sendo vistas na internet por um jovem identificado 
pelo nome do seu blog e pela sua persona no MSN: Mr. Tambourine Man. 
Detalhes e comentários: A primeira parte da sequência foi feita com câmera de vídeo, com 
tecnologia digital simples, emulando os vídeos postados no YouTube. O fluxo de imagens é 
interrompido por Mr. Tambourine Man. E em seguida aparecem os créditos na tela escura, 
em uma fonte com feitio de fontes de blogs, enquanto os créditos aparecem na tela, há a 
narração em off de um texto que está sendo escrito por Mr. Tambourine Man. Quando se 
retorna a narrativa, vê-se o texto sendo digitado na tela do computador. Os planos que 
compõem a sequência dão preferência a enquadramentos mais fechados, sendo em sua 
maioria, planos detalhes e primeiros planos. A fonte de luz é a tela do computador e a 
luminária da escrivaninha. 

 
A sequência de abertura do filme se inicia com imagens tremidas e de baixa resolução, 

de pouca qualidade e sem o uso do foco. Nelas se pode ver um casal de jovens. O som 

ambiente é marcado pelos passos dos personagens que estão em um ambiente aberto, de 

campo. Eles mesmos fazem as imagens. 



 

 
 
 
 
 

(a) 

Figura 19 – Fotogramas (a) e (b) do filme 
 
 

No tempo de 01min52seg a imagem congela

mouse. O plano permanece congelado por cerca de dois segundos até reaparecer no plano 

detalhe da tela do computador seguinte inserida em uma página da internet, no perfil de uma 

menina identificada como Jingle Jungle

o som de outro click e a tela fica totalmente preta. Por meio de uma locução em 

ouvir a voz de um jovem que diz: “Naquela cidade todo mundo sonha em segredo”. Os 

créditos começam a aparecer na tela preta. Fonte de internet, m

 
 

(a) 

Figura 20 – Fotogramas (a) e (b) do filme 

Durante a exibição dos créditos ouve

 
O menino sem nome conheceu a garota sem pernas. Ela não tinha pernas, 
mas, mesmo assim não precisava de ninguém para ir embora. E eles 
tentaram. A garota sem pernas mostrou a ele o mundo como conhecia. Ele, 
que não tinha nome, embarcou como quem nunca mais
tempo olharam para a mesma direção. Ele nunca lhe trouxe as pernas, ela 
nunca lhe deu um nome. O que pra um era sina, pra outro era o mistério. 
Eles poderiam andar juntos pelo mesmo trilho, mas nunca seriam esmagados 
pelo mesmo trem (O

 

 (b) 

Fotogramas (a) e (b) do filme Os famosos e os duendes da morte 

No tempo de 01min52seg a imagem congela-se ao som do que parece ser um 

mouse. O plano permanece congelado por cerca de dois segundos até reaparecer no plano 

detalhe da tela do computador seguinte inserida em uma página da internet, no perfil de uma 

Jingle Jungle. Sobre o vídeo, o título Respiro

e a tela fica totalmente preta. Por meio de uma locução em 

ouvir a voz de um jovem que diz: “Naquela cidade todo mundo sonha em segredo”. Os 

créditos começam a aparecer na tela preta. Fonte de internet, marcada pelo uso dos sinais.

 (b) 

Fotogramas (a) e (b) do filme Os famosos e os duendes da morte 

Durante a exibição dos créditos ouve-se o menino falar em locução 

O menino sem nome conheceu a garota sem pernas. Ela não tinha pernas, 
mas, mesmo assim não precisava de ninguém para ir embora. E eles 
tentaram. A garota sem pernas mostrou a ele o mundo como conhecia. Ele, 
que não tinha nome, embarcou como quem nunca mais
tempo olharam para a mesma direção. Ele nunca lhe trouxe as pernas, ela 
nunca lhe deu um nome. O que pra um era sina, pra outro era o mistério. 
Eles poderiam andar juntos pelo mesmo trilho, mas nunca seriam esmagados 
pelo mesmo trem (Os Famosos e os Duendes da morte,
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Os famosos e os duendes da morte (2009) 

se ao som do que parece ser um click de 

mouse. O plano permanece congelado por cerca de dois segundos até reaparecer no plano 

detalhe da tela do computador seguinte inserida em uma página da internet, no perfil de uma 

Respiro. Em seguida, ouve-se 

e a tela fica totalmente preta. Por meio de uma locução em off, pode-se 

ouvir a voz de um jovem que diz: “Naquela cidade todo mundo sonha em segredo”. Os 

arcada pelo uso dos sinais. 

Os famosos e os duendes da morte (2009) 

se o menino falar em locução off: 

O menino sem nome conheceu a garota sem pernas. Ela não tinha pernas, 
mas, mesmo assim não precisava de ninguém para ir embora. E eles 
tentaram. A garota sem pernas mostrou a ele o mundo como conhecia. Ele, 
que não tinha nome, embarcou como quem nunca mais quer voltar. Por um 
tempo olharam para a mesma direção. Ele nunca lhe trouxe as pernas, ela 
nunca lhe deu um nome. O que pra um era sina, pra outro era o mistério. 
Eles poderiam andar juntos pelo mesmo trilho, mas nunca seriam esmagados 

s Famosos e os Duendes da morte, 2009). 
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A ideia expressa nos termos “garota sem pernas” e “menino sem nome”, evoca a 

noção de que a menina não existe territorialmente, não caminha como ele, seus pés não tocam 

o chão. Mais tarde, narrativamente percebe-se que ela morreu, e embora a sua imagem abra o 

filme e ela seja o personagem de maior identificação com o protagonista, ela só existe 

virtualmente. Por sua vez, a ideia de não ter um nome confere ao protagonista um senso de 

perda de identidade, de não saber ao certo quem se é. O discurso de deslocamento em tom 

metafórico da escrita de Mr. Tambourine Man vai se estender por todo o filme, tanto na 

utilização verbal, visual e do som. 

Enquanto o jovem segue a sua reflexão em voz off, ou seja, sem que sua imagem 

apareça na tela, mas apenas registrando a sua fala, os créditos aparecem. Segundos antes do 

término da exibição dos créditos em tela preta, fonte de internet nas na cor azul, sobe efeito 

sonoro de digitação. Da tela preta, segue-se o plano do mesmo texto sendo escrito numa 

janela de texto em um blog. Em seguida, o jovem clica na opção Publicar Postagem. 

 
 

(a) (b) 
 

(c) (d) 

Figura 21 - Fotogramas do filme Os famosos e os duendes da morte (2009) 
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O título da postagem de Mr. Tambourine Man, a palavra alemã Geheimnis, significa 

segredo. Por estar escrito em alemão, pode-se inferir que ela traz em si a relação que se 

estabelece entre a cidade e sua cultura alemã na colonização. 

Finalmente se pode ver pela primeira vez, parte do corpo de Mr. Tamborine Man. Não 

é a toa que logo depois do plano que mostra a sua postagem e o título do seu blog, se segue o 

plano detalhe dos olhos do jovem, com a luz do monitor refletido. Aos poucos, na cena inicial 

vai-se delineando o corpo e a angústia do protagonista. Assim como nessa cena, e em todo o 

filme, há muitos espaços escuros, silêncios. 

Nesse momento, concomitante ao movimento dos olhos do personagem o som da 

trilha começa a se misturar com os efeitos sonoros, de janelas de um programa similar ao 

MSN, onde Mr. Tambourine conversa com um amigo virtual que se denomina E.F.. E.F. é o 

amigo virtual com quem Mr. Tambourine dialoga com mais intensidade sobre os rumos que 

quer dar a sua vida. Nesse momento E.F. parabeniza Mr. Tambourine Man pela postagem no 

blog e pergunta se ele já viu o dele. No blog de E.F. pode-se ver um vídeo feito em 

stopmotion simulando um clipe de Bob Dylan em que ele pergunta a Mr. Tambourine Man se 

ele vem pra um show de Bob Dylan que acontecerá em São Paulo. 

Pode-se ver então, que E.F. é ninguém menos que Esmir Filho, o próprio diretor do 

filme. Mr. Tambourine responde na janela de conversação do tipo Windows Messenger 

(MSN): “É muito longe de mim”. E E.F. replica provocando: “Longe é o lugar onde se pode 

viver de verdade”. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 22 – Fotogramas (a), (b), (c) e (d) do filme Os famosos e os duendes da morte (2009) 
 
 

De alguma forma, pode-se evidenciar que a fala de E.F (o próprio Esmir Filho) dá uma 

pista da relação que se estabelece entre esses jovens e a cidade. O “longe” evidencia essa falta 

de ligação com a territorialidade, com a localidade. 

Uma questão nessa cena é que apesar de estarem dialogando por meio do MSN, nem 

E.F nem Mr. Tambourine Man usam as marcas discursivas da linguagem de bate-papo. 

Ambos escrevem como a língua formal dita, não como é usualmente reportado nas 

comunicações instantâneas. As marcas e abreviações do tipo, “vc”, não são usadas em 

momento algum do filme. O internetês, que vem a ser o uso da língua portuguesa de maneira 

abreviada para atender as necessidades de agilidade nas conversas no mundo virtual, como 

chamam alguns teóricos da língua portuguesa, não faz parte do vocabulário de Mr. 

Tambourine Man, embora devesse figurar ao menos enquanto ele estivesse escrevendo em seu 

blog, MSN ou chats. 

No momento seguinte, o jovem se deita na cama, com o quarto iluminado apenas por 

uma luminária que está voltada para a parede e luz do monitor do computador. O jovem pegaa 

luminária e começa a apontar a luz para alguns pontos, o primeiro deles é a escrivaninha onde 

está o computador. Em seguida, ele direciona a luz para o cartaz colado na parede ao lado de 

sua cama, um cartaz de Bob Dylan, apagando-se novamente em seguida. No plano seguinte, a 
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câmera com seu movimento, acompanha a luz até o teto. Novamente se apaga. No plano a 

seguir, tem-se uma visão mais aproximada do teto. A luz se apaga novamente, dessa vez 

permanecendo apagada, fazendo surgir uma estrela fluorescente no teto. Apenas uma estrela. 

O plano a seguir, mostra pela primeira vez o rosto do garoto por completo, iluminado. Em 

seguida a tela volta a ficar escura. 

A luz é um recurso de linguagem importante para o cinema. Durante todo o filme, a 

sombra e a luz compõem o sentido do filme. Nessa cena, através do uso da luz e do intercalar 

entre acender e apagar, se compõe uma sequência textual que apresenta os elementos 

importantes do universo do personagem: seu computador, o cartaz do seu ídolo com o qual se 

identifica tanto que adota o nome de uma de suas músicas em seus perfis na Internet e ainda a 

estrela sozinha no céu escuro, dando a dimensão de sua solidão. 

A sutura dessas imagens permite compreender os dramas do personagem já em um 

primeiro momento. A ligação sintática entre os planos, através da montagem, o trabalho 

sonoro, combinada com a trilha e as imagens constrói um texto cujo sentido se dá no 

conjunto, na costura temporal desses elementos da linguagem fílmica. 

 
4.2.2 Sequência 2 

 
Tempo de início: 35min26seg 
Tempo final: 39min48seg 
Quantidade de planos: 22 planos 

  Resumo da sequência: Mr. Tambourine 
Destaques: A sequência tem três momentos de linguagem distintos. No primeiro momento 
quando Mr. Tambourine Man ouve a música de Bob Dylan com Jingle Jungle, os planos tem 
um ar fantástico, cheio de névoa e luz. No segundo momento, no quarto, novamente a 
principal fonte de luz é o computador e só então percebe-se que ele provavelmente estava 
fantasiando estar ao lado da menina, assistindo ao vídeo. Destaca-se que da mesma maneira 
que os movimentos dos atores em cena e da câmera geram novos enquadramentos no mesmo 
plano, o ato de navegar pelos vídeos de Jingle Jungle faz com que a tela do computador 
componha novos planos a cada click. No terceiro momento da sequência, Mr. Tambourine 
Man carrega um vídeo chamado Agonia. As imagens do vídeo tomam conta da tela e fazem 
parte da narrativa, mostrando cenas em que Jingle Jungle e seu namorado tocam o corpo um 
do outro. 

 
A segunda parte selecionada para a análise mostra Jingle Jungle e Mr. Tambourine 

Man, ao som da música do cantor estadunidense de folk rock Bob Dylan. A cena se inicia com 

Jingle Jungle olhando pela janela. O uso do enquadramento em plano médio permite ver a 

névoa entrando pela janela aberta. No plano seguinte, ela está olhando para a câmera e pode- 

se ver a sua frente uma vitrola tocando. Começa a introdução da música Mr. Tambourine 
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Man, de Bob Dylan. Em um plano conjunto, vê-se Jingle Jungle deitada ao lado do jovem, e 

ela profere as únicas palavras que fala durante todo o filme, os primeiros versos da música: 

“Hey Mr. Tambourine Man, play a songfor me. I’m not sleepy and there’s no place I’m going 

to8”. Em seguida, sobe a trilha sonora e a câmera focaliza o rosto do menino. Ao fazer isso, a 

câmera corrobora a identificação do menino com a letra e o título da canção, assim como ele é 

Mr. Tambourine Man porque ela é Jingle Jungle, evidenciando a importância da relação para 

ele. 

 
 

(a) (b) 

 

(c) (d) 
 
 

Figura 23 – Fotogramas (a), (b), (c) e (d) do filme Os famosos e os duendes da morte (2009). 
 
 

As linguagens audiovisuais de vídeo de baixa resolução mesclam-se com as imagens 

de cinema, misturam os ambientes, a virtualidade e a realidade. Assim, logo depois de 

algumas imagens dessa natureza, segue-se um plano dele diante do computador. Apesar de a 

sequência ser longa, a quantidade de planos é pouca graças aos movimentos de câmera, que 

dão o ritmo da cena. 

 
 
 

“Ei, Sr. Tocador de Tamborim, toque uma canção para mim. Eu não tenho sono e não há lugar onde eu possa ir.” 
(livre tradução nossa) 
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(a) (b) 

Figura 24 – Fotogramas (a) e (b) do filme Os famosos e os duendes da morte (2009) 
 
 

No momento seguinte, a mãe do menino abre a porta do quarto e ele interrompe a 

visualização do vídeo. Nota-se que assim que a mãe começa a falar, o menino fica escurecido, 

aparecendo apenas a sua silhueta. Em parte é porque o menino não deseja que seu momento 

assistindo a imagens de uma jovem morta seja flagrado pela mãe. Mas a forma como aparece 

a sequência de planos deixa entrever ainda que é a sua verdadeira identidade, seu rosto, que o 

jovem não quer deixar que a mãe perceba. Então, ao passo que ela insiste para que ele vá 

almoçar com ela o personagem responde: “Tô terminando de fazer uns negócio aqui”. 

Mr. Tambourine Man não tem pai. Seu pai morreu e aparentemente ele não mantém 

vínculos com a lembrança do pai no filme. Sua mãe, por sua vez, é alguém que não 

compreende o sentimento de deslocamento e solidão do filho. Ao entrar no quarto, e chamá-lo 

pra almoçar, ele se irrita e aperta a tecla do computador repetidas vezes, com alguma força. 

Ao passo que ele faz isso ela diz: “Quebra, não é tu que paga nada nessa casa mesmo”. Que 

jovem nunca ouviu isso dos pais? Trata-se de um enunciado que reporta à dependência 

financeira que os jovens têm dos pais, e que muitas vezes, é usada por eles para impor 

respeito, mas que, como apontam os teóricos, acaba ampliando a instabilidade familiar. 

Assim que ela sai, ele volta a visitar o perfil da jovem no Flickr. Indo de imagem em 

imagem ele acaba parando em um vídeo chamado Agonia. O plano detalhe da tela do 

computador faz com que cada imagem clicada se constitua como um novo plano, já que ela 

toma todo o espaço do campo da tela. O vídeo mostra a menina e Julian, seu namorado, 

interpretado pelo próprio Ismael Caneppele. Ela toca o peito dele, enquanto ele mesmo filma 

tudo. 

A partir de então se evidencia a sexualidade e a relação do jovem com os seus desejos. 

Após fantasiar com a jovem e assistir aos vídeos em que ela e o namorado se tocam, 

fisicamente, há a cena de masturbação do menino, seguida de um sentimento de culpa e nojo 
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do corpo. Após o sentimento de estranhamento experimentado pelo jovem, ele compartilha 

suas angústias com E.F. que diz: “Voe para longe!”, no MSN. 

Em um arroubo, durante a escola, ele chama seu amigo para o show de Bob Dylan, 

mas Diego, seu amigo e colega de escola, estava interessado em “pegar” a irmã de outro 

amigo na festa junina. E de mais a mais, como afirma Diego: “Tu sabe que eu não consigo 

ficar sem internet”. 

O trecho selecionado marca a transição do filme para o tratamento das questões do 

suicídio propriamente dito. Entre caminhadas por estradas de terra, com seu mp4 no ouvido, 

enquanto rolam as canções de Nelo Johann e o suicídio de outra pessoa na ponte, a ideia de se 

matar, de acabar com sua existência física toma conta da mente de Mr. Tambourine Man. 

 
4.2.3 Sequência 3 

 
 
Tempo inicial: 1h31min34seg 
Tempo final: 1h37min59seg 
Quantidade de planos: 15 planos 
Resumo da sequência: Houve uma queda de energia e logo em seguida a luz retorna, a 
sequência final evidencia o contraste e a distância entre o jovem e as tradições de sua cidade, 
bem como o conflito com a mãe. 
Detalhes e comentários: Até 1h33min05seg os planos, em sua maioria planos conjuntos e 
planos médios, mostram as pessoas dançando e se divertindo na festa. A partir da aparição 
de Mr. Tambourine Man, os planos não mais apresentam cortes. Utiliza-se o plano sequência 
como forma de chamar a atenção para o deslocamento do personagem em meio àquela 
situação. Os personagens entram e saem de cena, compondo diversos enquadramentos no 
mesmo plano. Em 1h35min58seg não se houve mais a música da festa, embora as imagens 
ainda estejam na tela. O som dá destaque ao silêncio e ao som dos grilos, que logo em 
seguida vão se mostrar como parte do ambiente onde se encontra Mr. Tambourine Man. 

 
A última parte trazida à análise de Os famosos e os duendes da morte (2009) é a 

sequência de encerramento do filme. Nessas cenas, que se desenrolam durante a festa junina 

tradicional da cidade, marca o sentimento de incomunicabilidade e estrangeirismo entre Mr. 

Tambourine Man, sua mãe e sua cidade. Após o estranho encontro com Julian na usina da 

cidade, misteriosamente falta luz em toda a cidade. Tudo às escuras, a festa para. Algumas 

pessoas vão embora. Quando a luz enfim retorna, vê-se que a maior parte das pessoas na festa, 

são adultos, idosos ou crianças. No entanto, há alguns jovens que se divertem também, isso 

evidencia o quanto o processo de identificação juvenil é particular e não está encerrado em 

fronteiras delimitadas ou territoriais. Mr. Tambourine Man está na festa, chorando e olhando 

tudo com ares de estrangeiro. 
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(a) (b) 

(c) (d) 
 
 

Figura 25 – Fotogramas (a), (b), (c) e (d) do filme Os famosos e os duendes da morte (2009). 
 
 

A câmera funciona nesse trecho, destacando o jovem do fundo, da festa. O 

deslocamento fica visível na linguagem do filme e muito especificamente nessa cena. A 

música que está sendo executada na festa é uma música em alemão, e o jovem aparece 

noturno em meio a toda aparente alegria da festa junina. Quase todos estão vestindo trajes 

típicos, com influência germânica. 

A mãe fica tão contente com a aparição do jovem na festa que o abraça e começa a 

dançar com ele, não percebendo inicialmente que ele estava chorando. O seu choro é abafado 

pelo som da música. Rodopiando com o filho, pode-se ver o rosto cheio de lágrimas e escuro 

do filho sendo sucedido pelo sorridente rosto da mãe. 

O filho sai e a mãe continua na festa, aparentando estar desnorteada e ao mesmo 

tempo fora de si rodopiando em passos exagerados em meio às tradições juninas. A cena é 

gravada em plano sequência e pode-se perceber discursivamente toda a incomunicabilidade 

entre as gerações, tanto da mãe com o filho tanto da mãe com os demais. O jovem, por fim, 

deixa a festa. Em um plano lateral, pode-se vê-lo na ponte, olhando para suas laterais. O 

silencio e o som dos sapos e grilos toma conta do que até então era música. O mundo interior 
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do personagem em conflitos existências ganha forma na linguagem fílmica e o seu universo 

de solidão e falta de identificação se sobrepõe à extravagante festa estrangeira. 

Em um segundo plano sequência pode-se observá-lo decidir não se jogar e atravessar a 

ponte, sair de lá, ir para longe, como sugeriu seu amigo E.F. O filme vai se desfocando na 

medida em que o jovem atravessa a ponte. Esse desfoque está ligado ao não conhecimento do 

seu destino depois que ele for embora, que ele cruzar a ponte, que ele vivenciar plenamente 

sua juventude. 

 

(a) (b) 

 

(c) (d) 

Figura 26 – Fotogramas (a), (b), (c) e (d) do filme Os famosos e os duendes da morte (2009) 
 
 

Sua caminhada dura até o desaparecer do jovem no plano. Ele some do campo de  

visão do espectador e da câmera. Mas esta continua estática, não o acompanha. Ela continua a 

registrar a ponte. A ponte, juntamente com a noção de estrada, caminho, é um dos principais 

símbolos usados ao longo dos tempos para evocar uma representação de juventude. O 

personagem atravessa a ponte, mas ela permanecerá lá, com muitos outros jovens a atravessá- 

la, das mais diversas maneiras, com os mais variados objetivos. 
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4.3 Estrada Para Ythaca (2010) 
 
 

O que dizer quando quatro jovens amigos, todos antes dos 30 anos de idade, resolvem 

se reunir para fazer um filme juntos? É o caso de Estrada Para Ythaca (2010), um filme 

coletivo, de quatro diretores, quatro personagens, quatro sujeitos, um carro, e um propósito 

expresso no filme: “Vou para Ythaca”. A única resposta possível surge: “Vamos todos 

juntos”. A viagem é motivada pela morte de um amigo, que, não coincidentemente é o único 

que chegou aos 30 anos. Uma idade sugestiva em que, ao menos biologicamente, decreta-se a 

transição da fase da juventude para a idade adulta, embora não tenha que ser simbólica e 

culturalmente de maneira tão delimitada. 

O deslocamento, a busca, o caminho. Pode-se considerar todo o filme como um 

processo que metaforiza a juventude desses sujeitos. Jovens inquietos, em busca de um 

cinema, em busca de fazer cinema de um modo com que se sintam identificados tanto em 

termos de linguagem como em formas de representação. São jovens que estão começando a 

fazer cinema, em seu primeiro longa-metragem e tendo que escolher seus próprios caminhos, 

como propõe o amigo morto, em um momento particular do filme em que os amigos se veem 

diante de uma encruzilhada e tem que escolher entre o caminho do Terceiro Cinema e o 

cinema de aventuras. 

Um cinema de ruídos, de rodas, de bebida. De músicas puxadas da memória 

embriagada de álcool e juventude. De piadas. De tropeços em tripés. De planos que cortam 

cabeças. De uma câmera que tenha captar o percurso dos jovens amigos. Que se ri da 

representação, que sai em busca de um lugar e volta ao mesmo lugar onde começou. Um 

filme-processo, filme de amizade. Entender o que seja Ythaca talvez seja entender a 

importância da amizade, a importância da busca, a importância do olhar no espelho da 

juventude. 

Estrada para Ythaca (2010) é um filme coletivo realizado pela produtora 

Alumbramento. Trata-se de um filme que não se encerra em si. É um filme circular, em sua 

linguagem, percurso narrativo e também em sua relação com o cenário brasileiro 

contemporâneo. Trata-se de um filme feito em tecnologia digital, retomando referências 

questionadoras do cinema nacional e, principalmente, Estrada para Ythaca (2010) é um filme 

ao ar livre, despreocupadamente jovem e inquietador. 

No entanto, ele se destaca dos demais filmes selecionados, pois sua juventude está 

acima de tudo em seu discurso fílmico, na anarquia de sua linguagem e no silêncio que não se 
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cala, nos trechos de músicas e na aparente aleatoriedade com que os diretores parecem 

compor seu percurso audiovisual. 

A organização do texto audiovisual de Ythaca é cíclica. O filme começa e termina no 

mesmo lugar, quem muda são seus personagens. Os quatro amigos sabem da morte de Julio e 

decidem fazer juntos o percurso até Ythaca para superar a morte do amigo. Através da 

estrutura de um Road movie, ou seja, um filme de estrada, de deslocamento, os quatro amigos, 

na verdade, passam o tempo de luto juntos, em meio ao sertão nordestino. Estrada para 

Ythaca (2010) é um filme conjugado fora das normas do cinema tradicional, uma vez que 

utiliza-se do que a gramática de cinema tradicional conceitua como “erros”, para gerar efeitos 

de transgressão no campo da representação fílmica. 

Em uma encruzilhada, bem como na cena de Vento do Leste (1970), filme dirigido por 

Jean-Luc Godard que conta com a atuação de Glauber Rocha, os quatro diretores tem um 

encontro com o amigo-morto, que aponta de um lado para Ythaca, o lugar do cinema do 

terceiro mundo e do outro o lugar do cinema de aventuras. Glauber Rocha participa de uma 

pequena cena do filme, onde ele se encontra em uma encruzilhada, quando é abordado por 

uma mulher grávida que pergunta o caminho do cinema político. Glauber então aponta para o 

"cinema perigoso, divino e maravilhoso". 

O risco de um cinema com baixo orçamento e tecnologia digital, da vontade de 

expandir as margens da representação fílmica, de fazer um filme que caminha desbravando as 

possibilidades da representação no cinema nacional, de fazer filme entre amigos, estes são 

aspectos que apontam os discursos de jovens cineastas que querem buscar a sua própria forma 

de escrever seus filmes. Como pontua Oricchio (2010), em sua crítica: 

 
Quatro amigos diretores, quatro personagens, um mito como pano de fundo e 
um luto por fazer no presente. Estrada Para Ythaca é dirigido e interpretado 
por Luiz Pretti, Ricardo Pretti, Guto Parente e Pedro Diógenes. Luiz e 
Ricardo são irmãos gêmeos; Guto e Pedro, primos. Um filme de família,  
uma história criada à medida que se fazia, com imagens captadas por uma 
pequena câmera digital. Cinema, mas também celebração de amizade. Esse, 
aliás, é o estímulo propulsor da história. Os personagens são amigos que se 
reúnem em um bar. Bebem e falam. Resolvem pegar um carro e partir para 
Ythaca. Para fazer o quê? Talvez buscar uma imagem, algo perdido, um 
amigo que se foi de maneira prematura. Esse filme de estrada – literalmente 
e no título – se faz à medida que as imagens progridem, assim como um 
romance se escreve palavra após palavra (ORICCHIO, 2010, p. 01). 

 
 

A estrada para Ythaca que o filme aborda, é a estrada para a juventude, para um modo 

particular de representar o mundo cinematograficamente. Trata-se de um filme-processo, um 
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rito de passagem, que se cumpre entre amigos. A viagem feita pelos quatro é inquietadora. O 

cenário, o meio do nada, o sertão. O que há em volta? Nada. Há apenas a urgência de viajar e 

passar aquele momento juntos. Trata-se de uma desculpa narrativa para filmar a estrada, 

filmar o percurso, em um filme muito mais vivido do que representado ou atuado. 

As frases que compõem as poucas falas dos personagens são cheias de inversões que 

geram impactos (lembrando bastante as frases dos estudantes franceses de Maio de 1968) e 

fazem o espectador sorrir ironicamente, como “O fracasso lhe subiu a cabeça”, embora eles 

“não façam a mínima ideia de onde estejam”, viajar é preciso, uma vez que “se não há 

novidade na morte, tampouco há novidade em estar vivo”. As ações que compõem as 

sequências são as mais naturalizadas, como urinar na estrada, beber, cantar trechos de músicas 

populares e aleatórias e, por fim, chegar ao mesmo lugar. 

Quando quatro jovens diretores, cuja vida não se difere do cinema, se juntam a maior 

força e peso de seu texto é a leveza e a expansão dos limites da representação, na busca pela 

liberdade. Essa expansão se dá na duração dos planos, normalmente em tomadas muito 

longas, na inversão da lógica e chegada ao mesmo lugar, na filmagem de eventos tão simples 

e antinarrativos que poderiam estar no making of. 

Feito com baixíssimo orçamento, Estrada para Ythaca (2010) é um filme de quatro 

diretores que se recusam a usar recursos de editais e verbas públicas. Em linhas gerais, é um 

filme que se recusa a por margens a sua representação, onde Ythaca é o destino, mas não é o 

limite. 

 
4.3.1 Sequência 1 

 

 
Tempo Inicial: 00min15seg 
Tempo Final: 10min57seg 
Quantidade de planos: 23 
Resumo: Em um bar, quatro amigos estão bebendo e pensando na morte de Julio, um outro 
amigo. 
Detalhes e comentários: A maioria dos planos ou são planos conjuntos ou primeiros planos 
e planos médios, que enfocam e apresentam individualmente cada personagem. Os planos 
no bar apresentam ainda uma característica distinta em termos de formato de imagem: elas 
têm as bordas laterais mais encurtadas, parecendo que falta um pedaço da imagem. 
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O filme se inicia com um enquadramento aberto, um plano geral, onde pode se ver a 

paisagem se movendo lentamente através do efeito de slowmotion, como se estivesse olhando 

pela janela de um carro em movimento. 

 
 

 

(a) (b) 

Figura 27 – Fotogramas (a) e (b) do filme Estrada para Ythaca (2010) 
 
 

Em seguida, com uma trilha melancólica, aparece uma tela preta com um texto escrito 

em letras brancas: “Até logo, até logo, companheiros. Guardo-vos no meu peito e vos 

asseguro. O nosso afastamento é passageiro. É sinal de um encontro no futuro. Adeus, 

amigos, sem mãos, nem palavras. Não façam um sobrolho pensativo. Se morrer nesta vida  

não é novo, tampouco há novidade em estar vivo”. No plano a seguir vê-se a foto de um 

jovem chamado Julio, com data de nascimento e de morte. O enquadramento da foto de Julio 

mostra-o levantando um copo, como se comemorasse algo com um brinde. 

No plano seguinte, veem-se quatro amigos bebendo na mesa de um bar em um plano 

detalhe de um brinde. Na sequência, a câmera mostra cada um por vez, em uma sucessão de 

primeiros planos. Os planos escuros, de textura granulada e aparência de banalidade e falta de 

apuro estético, são longos. E filmam os jovens em uma noite de bebedeira, aparentemente, 

para superar a morte do amigo Julio. É interessante notar que Julio tenha sua data de morte 

exatamente aos 30 anos. 

No bar os amigos entoam trechos de canções, em tom melancólico, dentre elas Luz 

Negra, Paralamas do Sucesso, Faroeste Caboclo, músicas do imaginário cotidiano. O diálogo 

é marcado pelo tom de embriaguez dos quatro amigos e dos outros dois frequentadores do bar 

no momento. Até que um deles sentencia: “Vou para Ythaca”. E eis que todos concordam: 

“Vamos Juntos”. Ainda continuam bebendo um pouco até que o jovem diz: “Cansei dessa 
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merda. Vou embora”. Os amigos dizem então: “A gente lhe acha”. E ele responde: “Eu vou 

andando”. 

 
 

(a) (b) 

 

(c) (d) 

Figura 28 – Fotogramas do filme Estrada para Ythaca (2010) 
 
 

Nesse momento as imagens estão sendo filmadas em formato de tela diferente do 

habitual nos filmes contemporâneos. A tela, mais quadrada, tem menos margens laterais. Os 

planos, majoritariamente primeiros planos e planos médios, dão ênfase individualmente a 

cada personagem, passando apenas depois para os planos conjuntos que mostram a interação 

entre eles. 

Depois de beberem, os amigos pegam a chave do carro de um outro rapaz que estava 

bebendo no bar e está inconsciente. Então, eles pegam o carro e partem rumo a Ythaca. Um 

deles já tinha saído antes, e eles o encontram no meio do caminho, era preciso que eles 

fizessem o percurso juntos. 

Acendendo fogueira, comendo, bebendo, jogando conversa fora, jogando silêncio fora, 

jogando CDs fora do carro, trocando pneus, urinando a beira da estrada através desta 

sequência percebe-se uma busca pela libertação, por uma atitude de trilhar o caminho, 

deixando nele algumas coisas que não lhe servem mais. 
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4.3.2 Sequência 2 
 

Tempo Inicial: 50min26seg 
Tempo Final: 52min44seg 
Quantidade de planos: 25 
Resumo: A sequência mostra os jovens trilhando a pé uma estrada. Gradualmente, o ritmo 
desta caminhada aumenta, transformando-se numa corrida e culminando em uma espécie de 
alucinação onde o amigo “morto” indica o caminho de Ythaca e do cinema do terceiro 
mundo. 
Detalhes e comentários: Os planos e enquadramentos são realizados com câmera na mão e 
com efeito bastante tremido. Os sons são do próprio ambiente, como os passos da terra e os 
pássaros cantando. A luz é natural. Inicialmente o ritmo da cena é lento, dado através da 
caminhada dos amigos da estrada. Cada um é filmado em primeiro plano, plano médio e em 
seguida em planos conjuntos. Com o acelerar da caminhada, o ritmo dos planos e dos sons 
também é acelerado, o que ocorre por volta de 51min35seg. Quando a corrida chega ao 
ápice, registrada através de todos em um plano conjunto correndo juntos pela estrada, a 
imagem se congela. Através de um efeito de fusão, aos poucos a imagem dos jovens na 
estrada vai dando lugar a um plano geral de Julio no meio da encruzilhada, onde de um lado 
há o caminho do desconhecido e do outro, onde há uma placa onde está escrito Ythaca, o 
caminho do cinema do terceiro mundo. 

 
A segunda sequência é uma citação direta ao filme Vento do Leste (1970) à cena da 

bifurcação, entre o cinema do desconhecido e o cinema do terceiro mundo. Nessa cena, os 

quatro diretores recriam a cena em que Glauber Rocha anuncia o caminho do cinema do 

Terceiro Mundo. 

Após uma noite de bebedeira no sertão cearense, os quatro diretores têm uma visão do 

amigo morto, o Julio. Na visão, o morto repete as palavras de Glauber Rocha. Em uma 

encruzilhada aponta do lado esquerdo, o cinema do entretenimento, o cinema do 

desconhecido. No lado direito, cuja placa empoeirada tem a palavra Ythaca escrita, o amigo 

indica o caminho do cinema do terceiro mundo, o cinema perigoso, divino e maravilhoso, 

uma citação ao mesmo cinema apontado por Glauber. 

 
 

(a) (b) 
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(c) (d) 

Figura 29 – Fotogramas (a), (b), (c) e (d) do filme Estrada para Ythaca (2010) 
 
 

Trata-se de uma tomada de decisão em relação ao cinema, em relação a posturas de 

vida. Em vários filmes de juventude, é comum ver os protagonistas envolvidos em situações 

de decisão, que acabam por definir e moldar a sua identidade. No caso dos jovens 

personagens e diretores, essas decisões se estendem ao processo de criação e produção. 

Enquanto jovens cineastas inseridos no contexto do cinema contemporâneo, a viagem 

a Ythaca, com todos os círculos de sua estrada, representa a sua afinidade para com o gênero, 

o perfil de cinema com o qual se identificam. Há o caminho dos editais de verbas públicas, há 

o caminho do cinema comercial e há o caminho do cinema independente, de guerrilha. 
 

 

(a) (b) 

Figura 30 – Fotogramas (a) e (b) do filme Estrada para Ythaca (2010) 
 
 

Cada escolha, demanda suas responsabilidades, seus estilos de vida, seus estilos de 

filme. Estrada para Ythaca (2010) é uma viagem cinematográfica através da possibilidade de 

fazer filmes entre amigos, filmando o que é próximo à sua identidade, às suas afinidades 

discursivas, estéticas e políticas. Com as referências e a busca por uma proposta pessoal, os 

diretores, atores, personagens, montadores, produtores, roteiristas, editores musicais escrevem 

no filme com as marcas de um cinema coloquial, de um cinema diário, de um cinema que 
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amplia as margens e as possibilidades discursivas da linguagem e da representação do cinema 

brasileiro contemporâneo. Ythaca é um risco entre o ridículo e o sublime, como definem os 

próprios personagens. Um risco que eles vão correr. E por que não? São jovens, podem se 

perder pra se encontrar, afinal, nem eles têm ideia de onde Ythaca fica, trata-se de um 

caminho de descobertas. Deles mesmos e das possibilidades de uma câmera nas mãos de 

quatro jovens e uma estrada a seguir. 

 
4.3.3 Sequência 3 

 
Tempo Inicial: 56min20seg 
Tempo Final: 1h06min17seg 
Quantidade de planos: 19 planos 
Resumo: A sequência representa o momento de transformação vivenciado pelos jovens ao 
cumprir o caminho para Ythaca. 
Detalhes e comentários: Os planos que iniciam essa sequência são os mais longos do filme. 
Logo após a sequência anterior, onde há um ritmo acelerado, essa maior duração dos planos 
indica a noção de chegada. Os três primeiros planos, planos gerais, mostram o ambiente, 
distinto do que é evidenciado até então: antes, era terra e céu. Sem matas, sem água. Agora 
são matas, rios e arco-íris. O primeiro plano dura cerca de quase 60 segundos. O ritmo lento 
é demarcado ainda no efeito de slowmotion quando a câmera mostra enfim os personagens 
caminhando pela estrada. A transformação, causada pela chegada, não é apenas no ritmo do 
filme ou no cenário. Os quatro amigos agora não têm mais a barba que lhes era característica. 
A câmera mostra os jovens caminhando com expressão e ritmo aliviado de quem se despojou 
de tudo que não era necessário mais no caminho. A trilha sonora é ascendente, começa 
minimalista, com poucos instrumentos e vai ganhando mais vida na medida em que os jovens 
vão aparecendo em cena. 

 
Ao contrário da maioria dos filmes jovens, filmes feitos por jovens ou filmes para 

jovens, Estrada para Ythaca (2010) não é um filme ágil, com edição frenética. O tempo é um 

elemento importante e se esgarça entre os planos. A música embora seja um elemento 

essencial no filme não está presente como trilha sonora, mas os próprios personagens é quem 

entoam as canções. 

Trata-se de um filme com um tom melancólico e extrovertido. O texto ri do texto, o 

representado ri da representação e quase quebra a câmera tropeçando nos tripés. Ythaca é um 

filme que foge à norma culta da língua fílmica, esgarçando as suas possibilidades a fim de 

expandi-las, multiplicá-las. 

Assim como as correntes linguísticas contemporâneas, uma língua não é uníssona. A 

depender do seu uso, pode-se observar o pertencimento, as afinidades e as identidades de 

quem fala ou escreve. É o que se vê em Estrada para Ythaca (2010) e o mesmo pode ser 
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associado à produção dos filmes. Em concordância com esta postura teórica, as teorias do 

cinema brasileiro afirmam que a única característica que se pode afirmar acerca do cinema 

brasileiro contemporâneo e seu discurso estético é a noção de diversidade. Com as tecnologias 

digitais, que são mais baratas e por consequência, mais acessíveis, proliferando possibilidades 

discursivas para o cinema nacional. 

 
 

(a) (b) 

 

(c) (d) 

Figura 31 – Fotogramas (a), (b), (c) e (d) do filme Estrada para Ythaca (2010) 
 
 

É dessa maneira que das sete cores do arco-íris, a luz decupada e essência do cinema 

reaparecem os quatro jovens. Chegando até Ythaca, completando a sua estrada, eles aparecem 

sem barba, transformados. Os planos iniciais desta sequência são os mais longos do filme e 

mostram grandes planos gerais e planos gerais de paisagens diferentes das presentes no filme 

até então. Os planos mostram matas, riachos, céus e um arco-íris. Ao mostrar o arco-íris a 

trilha sonora instrumental começa a subir. No plano seguinte os jovens surgem, em 

slowmotion, caminhando por uma estrada. No entanto, estão transformados e aparecem sem 

barba e com aparência mais leve. Como se tivessem chegado ao seu objetivo. Depois de sua 

passagem, a câmera que estava estática, continua registrando a estrada. No plano seguinte, os 

jovens estão diante da bifurcação. 



117 
 

 
 
 

Diante da bifurcação, decidem pelo caminho do cinema perigoso, divino e 

maravilhoso. E mal começam a perseguir o caminho já estão de volta à mesma rua do bar. Em 

termos de discurso, é isso que a linguagem cinematográfica marca ao colocar um plano após o 

outro. Um filme processo. Quando chegam a Ythaca, a distância de volta é apenas de um 

plano, o que gera estranheza e enfatiza o caráter simbólico da caminhada. 

A morte, a estrada, assim como a ponte, são arquétipos da juventude e, 

recorrentemente, são signos conjugados pelos filmes juvenis a fim de evocar a ideia de 

transformação, de busca, de tomada de decisões de busca por uma identidade, por 

identificação. Mas a morte, assim como a juventude, não tem tempo de ser temida. É preciso 

aproveitar a juventude e as suas possibilidades de busca, as bifurcações de estrada, as 

múltiplas paisagens na janela, diante dos olhos do sujeito contemporâneo. 

De um plano a outro, como numa vírgula, os jovens retornam ao mesmo lugar de onde 

saíram, mas não são os mesmos. Não temem mais a morte, não lamentam mais a perda. Já 

brindaram ao amigo, já brindaram à resistência e agora brindam à amizade. Novamente no 

bar, retomam o discurso da embriaguez e começam a cantarolar outras músicas como Volta 

por Cima, de Noite Ilustrada e Pais e Filhos, de Legião Urbana. 

 
 

(a) (b) 

Figura 32 - Fotogramas retirados do filme Estrada para Ythaca (2010). 
 
 

Deve-se notar que todas as músicas cantaroladas pelos personagens do filme são 

músicas antigas, não pertencentes ao momento atual. Assim como a maior citação e referência 

do filme é Vento do Leste (1970) e Glauber Rocha. Através desse efeito discursivo de 

deslocamento temporal fica evidente uma necessidade de retomar um discurso revolucionário 

no campo da representação cinematográfica nacional, propondo um modo diferente de fazer 

filmes. 
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O último brinde feito pelos jovens é à amizade. E, nesse momento, em um plano geral 

do bar, pode-se ver Julio se aproximando a entrada do estabelecimento. Ele entra e observa os 

amigos ao fundo. Tudo se congela a partir de então. Os amigos ficam em silêncio e parados, 

embora não pareçam ter visto o amigo. 

A última música cantarolada pelos jovens é Divino Maravilhoso, de Caetano Veloso. 

Não é a toa que Julio aparece em cena, pouco antes desse momento, no brinde à amizade. A 

letra remete justamente a um posicionamento juvenil diante do mundo em seus versos que 

dizem: “Atenção ao dobrar uma esquina, Uma alegria, atenção menina. Você vem, quantos 

anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes, Pra este sol, para esta escuridão. Atenção. 

Tudo é perigoso. Tudo é divino maravilhoso. Atenção para o refrão. É preciso estar atento e 

forte. Não temos tempo de temer a morte”. 

Em seguida, aparece uma tela preta com outro poema: 

 
“Mantenha sempre Ythaca em sua mente. Chegar lá é sua meta final, Mas 
não tenha pressa na viagem. Melhor que dure vários anos; E ancore na ilha 
quando você estiver velho, com todas as riquezas que você tiver adquirido  
no caminho, sem esperar que Ythaca irá enriquecê-lo. Ythaca terá lhe dado a 
linda viagem. Sem ela você nunca teria partido, E ela não poderia dar-lhe 
mais... Tão sábio que serás, com todo conhecimento, Já terás entendido o  
que significa Ythaca."KonstantínosKaváfis. (ESTRADA PARA YTHACA, 
2010). 

 

Enfim, pode-se estabelecer uma relação direta entre Ythaca, a viagem e a juventude. A 

relação é feita através do poema presente nos minutos finais do filme. O poema de 

Konstantínos Kaváfis. 

É preciso ser jovem, assumir as suas posturas diante do mundo, ter “cuidado ao virar a 

esquina”, unir-se às afinidades e reconstruir um mundo discursivo. Por não temer a morte, a 

crítica, sabendo que haveria quem se identificasse com o filme, Estrada para Ythaca (2010) é 

um filme jovem que amplia o campo semântico da juventude brasileira contemporânea, não 

apenas nos temas, mas na forma, na linguagem e em sua postura diante do cinema nacional. 

 
4.4 Discursos juvenis em diálogo 

 

O que aconteceria se Antônio, ao correr atrás de sua namorada, encontrasse com Mr. 

Tambourine Man em busca de Jingle Jungle? Ambos poderiam chorar a dor do desencontro, 

da perda, de estarem perdidos, deslocados do mundo. Mas, talvez a cena não durasse muito 

porque no meio do caminho seriam convidados a entrar no carro dos Irmãos Pretti e dos 
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Primos Parente para viajarem à Ythaca, despojando-se do luto, das separações, dos pesos e 

das normas desnecessárias. 

Rito de passagem, transformação, é, portanto, um elemento da narrativa que une os 

três filmes: o caminho, a ponte, a estrada. Por mais que usem a língua e a linguagem para 

trazer suas referências juvenis particulares e suas identidades próprias, há um diálogo que se 

estabelece como música entre os personagens e os filmes: o sentimento de deslocamento, de 

desencontro, de busca. 

Apenas o fim (2008), de Matheus Souza, mostra através de seus personagens um 

universo juvenil urbano, universitário e nerd, repleto de referências à sociedade de consumo e 

aos produtos culturais e midiáticos. O desencontro aqui, entre Antônio e sua namorada, é o 

ponto de partida para evidenciar os elos que unem as identidades juvenis com os textos 

culturais da sociedade contemporânea. 

Os famosos e os duendes da morte (2009), por sua vez, mostra através de seus 

personagens sem nome, perdidos num mundo multilinguístico, em busca de modos de viver 

que os façam se identificar. Identificar é viver, caso contrário, não há sentido na vida. Ou 

atravessa-se a ponte da juventude, ou joga-se através dela, sendo jovem para sempre e 

vivendo eternamente em páginas no universo virtual. 

Estrada para Ythaca (2010), parte também da morte de um amigo, ao completar 30 

anos, idade em que biologicamente os estudiosos apontam o fim da juventude e o início da 

idade adulta. Para superar a dor da perda e do deslocamento, os amigos se reúnem e vão 

juntos à Ythaca em busca do amigo, ou de uma proposta de juventude, a ser vivida, 

representada e filmada. Estrada para Ythaca é um filme que se estrutura fora de um padrão de 

normas cinematográficas tradicionais, buscando através de sua linguagem uma postura mais 

transgressora quanto às possibilidades de representação. 

Com linguagens tão heterogêneas quanto o vocabulário que compõe cada universo, há 

uma força discursiva que os faz dialogar: o uso da linguagem para representar cada universo 

juvenil. No entanto, ao mesmo tempo em que dialogam deixam bastante demarcado em suas 

propostas e perfis a juventude de quem fez o filme, de que participa e é representado e ainda 

de quem ao assisti-lo, deve se identificar. 

Como o cinema congrega as linguagens verbais, sonoras e visuais em sua estrutura 

textual, ele permite visualizar a relação do universo juvenil representado em várias instâncias: 

a relação com a música é uma delas. A trilha sonora dos filmes apresenta uma identificação 

muito forte com os personagens, sendo elementos de linguagem essenciais para o processo de 
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significação. Em Apenas o fim (2008), a música da banda Los Hermanos é usada e torna 

evidente a relação com o ambiente nerd e universitário. 

No caso de Os famosos e os duendes da morte (2009) a música vem de outro tempo, 

de outra geração, de outra cultura, de outro povo, de outra língua e mesmo assim não apenas 

se faz presente enquanto música, mas é o único nome de referência de seu protagonista: Mr. 

Tambourine Man. A geração da internet tem a liberdade de buscar suas próprias  

identificações longe do ambiente territorial, e a escolha do filme evidencia a desconexão entre 

os hábitos de vida da cidade rural de colonização alemã e o universo do protagonista. 

Já Estrada para Ythaca (2010) prefere se remeter ao discurso transgressor da década 

de 1970 e de sua geração de jovens. Para tanto, usa a referência fílmica de Vento do Leste 

(1970) e a música de Caetano Veloso, que tem feitio de hino juvenil, cheio de palavras de 

ordem revolucionárias. O tropeço em mesas de bar que acaba por derrubar tripés, no filme, 

longe de ser considerado um erro, é um reforço desta postura transgressora. 

Representando comunidades de diversas localidades e regiões do Brasil, os filmes 

representam não apenas uma diversidade linguística do português brasileiro e seus usos, mas 

um momento do cinema brasileiro onde a linguagem audiovisual é posta em prática na 

produção de filmes com propostas e perfis bastante variados. 

Essa variedade dos usos, das propostas e das linguagens cinematográficas nos filmes 

nacionais é impulsionada pelo fenômeno de maior popularização da linguagem audiovisual 

impulsionado pelas novas tecnologias de captação de imagens digitais. O barateamento dos 

custos gera produções com perfis diferentes, ao mesmo tempo em que forma distintas plateias 

e públicos, podendo explorar esse diálogo de maneira mais profícua. 
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5 ADOLESCÊNCIAS EM CENA E O CINEMA TEEN BRASILEIRO 
 

 
Com a concepção plural de juventudes, pluralizam-se também alguns elementos que 

se tornam ou não presentes na introdução da vivência juvenil, ou seja, na adolescência. 

Marcada, em geral, pelo convívio e pela interação social e afetiva, com os pais, com os 

amigos e na escola, coexistem, mesmo na realidade brasileira, múltiplas formas de viver a 

adolescência. 

O cinema americano há décadas se dedica aos adolescentes, em temática e em 

público, com a criação de um formato de filme conhecido como cinema teen. Com a maior 

difusão audiovisual, o cinema teen ou cinema adolescente foi sendo trabalhado em culturas 

distintas, trazendo diversas abordagens ao universo adolescente. 

No Brasil a década de 1980 é uma década importante da relação entre adolescentes e 

cinema. Com a linguagem mais ágil do vídeo e da TV, o cinema buscava o contemporâneo, a 

linguagem sempre mais atualizada, os sucessos das rádios, as bandas de rock para fazer o seu 

dialogo entre os filmes e o público juvenil. 

Com a compreensão de que coexistem múltiplas juventudes e culturas juvenis em um 

país tão diversificado e territorialmente gigantesco como o Brasil, é natural compreender que 

o cinema teen brasileiro chega à contemporaneidade buscando destacar as singularidades das 

juventudes. 

É o que pode ser visto em Antes que o mundo acabe (2009), Sonhos Roubados (2009) 

e As melhores coisas do mundo (2010). Para se comunicar e tecer um diálogo com estes 

adolescentes os filmes se valem de recursos como a busca por atores da própria comunidade,  

a pesquisa e a incorporação de vocabulário e expressões utilizadas pelo grupo representado, 

sendo o mesmo aplicado aos hábitos e aos rituais sociais a serem representados em suas 

respectivas narrativas. 

Antes que o mundo acabe (2009) é um filme que arregimenta essas perspectivas. 

Baseado em um livro homônimo do escritor Marcelo Carneiro da Cunha, o filme se aproxima 

dos adolescentes que vivem em cidades do interior, cidades pequenas, em que logo após o 

término do colégio, é preciso se mudar de cidade para fazer faculdade. Em meio às primeiras 

experiências da adolescência nessa cidade do interior do Rio Grande do Sul, o protagonista se 

vê as voltas com o contato do pai biológico, que lhe apresenta um olhar novo sobre o mundo e 

sobre as pessoas. As cartas do pai mostram a ele o quanto existem formas diferentes de se 

viver no mundo e, o quanto é importante registrar as particularidades antes que o mundo de 
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diversidade e de vivências se acabe em uma pasteurização das identidades, das linguagens e 

dos sujeitos. 

Sonhos Roubados (2009), por sua vez, se baseia no livro As meninas da Esquina – 

diários de sonhos, dores e aventuras de seis adolescentes do Brasil, da jornalista Eliane 

Trindade, para contar a história de três adolescentes que vivem em uma comunidade carioca. 

Jéssica, Sabrina e Daiane são personagens que trazem voz às experiências vividas por um 

segmento de juventude que é influenciado pelas questões culturais, sociais, estéticas e 

econômicas da periferia carioca. 

As Melhores coisas do mundo (2010), conta através de Mano as perspectivas e 

identificações de um adolescente da classe média alta paulistana. Para tanto, o filme se 

aproximou desde a preparação de seu roteiro de escolas e adolescentes da rede privada de 

ensino na cidade de São Paulo a fim de que os jovens dissessem como falam, o que vivem e 

que situações gostariam de ver encenadas no filme. 

Os três filmes, realizados por diretores que iniciaram a sua carreira durante o cinema 

brasileiro contemporâneo, registram em sua linguagem e discursos, aspectos e questões que os 

adolescentes contemporâneos têm que lidar. Metodologicamente a análise é feita de maneira 

semelhante ao capítulo e aos três filmes anteriores, Apenas o fim (2008), Os famosos e os 

duendes da morte (2009) e Estrada para Ythaca (2010). Não é que os seis filmes não possam 

dialogar entre si. Muito pelo contrário, eles o fazem de maneira bastante profunda. No 

entanto, a subdivisão em dois blocos de filmes é uma decisão metodológica que permite uma 

melhor organização dos dados e visualização da análise. 

 

5.1 Antes que o mundo acabe (2009) 
 

Assim como Sonhos Roubados (2009) e As melhores coisas do mundo (2010), o filme 

Antes que o mundo acabe (2009), aborda o universo da adolescência, foco das primeiras 

vivências e experiências juvenis, como principal mote narrativo. O filme, dirigido pela 

estreante Ana Luiza Azevedo, é realizado pela produtora Casa de Cinema de Porto Alegre e 

conta com o auxílio de Jorge Furtado no roteiro e Giba Assis Brasil na edição. 

Assim sendo, fica muito tangívelna linguagem utilizada e, no seu discurso adolescente 

leve e divertido, a proximidade entre os filmes juvenis realizados por Jorge Furtado no início 

dos anos 2000, com os precursores do cinema jovem no cenário brasileiro contemporâneo, 

como é o caso dos títulos Houve uma vez dois verões (2002) e Meu tio matou um cara (2004). 
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Antes que o mundo acabe (2009) busca representar um segmento de juventude que 

vive em cidades do interior, mais especificamente nesse caso, uma cidade do interior do Rio 

Grande do Sul, a cidade de Santa Maria. Assim sendo, são abordados conflitos que colocam 

em cheque o papel dos jovens e adolescentes na cidade, diante da escola, do futuro, da 

família, dos amigos. 

Para além da questão do sotaque, dos hábitos ou das expressões, os jovens mantêm 

uma relação muito interessante com a região evidenciada desde a primeira sequência: eles 

sabem que vão partir, que vão ter que sair para “estudar fora”, fazer faculdade, se formar. 

Dessa forma, é por tal motivo, que o filme se centra no último ano do colégio, antes da 

formatura. 

Daniel é um adolescente de 15 anos cuja vida se centra nos passeios de bicicleta pela 

cidade, nas brincadeiras com o melhor amigo Lucas e com namorada Mim. No entanto, 

Daniel recebe uma carta de seu pai biológico, que vai levá-lo a rever algumas posturas suas, 

ampliar seus horizontes. 

Novamente a linguagem e a representação fílmica evocam a questão da instabilidade 

na família, através de eventos que rompem com a sua estrutura básica. As relações familiares, 

amorosas, escolares e de amizade estão presentes na maioria das juventudes, sobretudo no 

momento da adolescência, mas cada juventude vivencia seus rituais de uma maneira particular 

e apresenta singularidades, embora dialoguem fortemente em suas vivências e identidades 

juvenis. 

O universo de Antes que o mundo acabe (2009), dialoga diretamente com o universo 

de As melhores coisas do mundo (2010) e ainda com as particularidades de Sonhos Roubados 

(2009), mas cada um mantendo as suas particularidades de linguagem concernentes às 

propostas audiovisuais e ao respectivo universo juvenil a ser representado. 

A linguagem fílmica de Antes que o mundo acabe (2009) traz como principal marca a 

simplicidade, a busca pela transparência na montagem e com certa nostalgia no discurso. 

Afinal de contas, como afirma o pai de Daniel, que tem seu mesmo nome, “daqui a uns 

tempos todos estarão vendo os mesmos filmes, ouvindo as mesmas músicas”, se emocionando 

com as mesmas coisas. Enquanto isso, ele, fotógrafo, segue registrando tudo o que há de 

diferente no mundo, a fim de que elas não se percam. 

Esse discurso, que permeia toda a narrativa do filme através das correspondências do 

pai de Daniel, de alguma forma faz o espectador posicionar-se de maneira particular diante de 

Antes que o mundo acabe (2009). Faz-se posicionar diante de um perfil de juventude e 
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adolescência que por ainda viver em cidades do interior preserva hábitos e vivências 

particulares e coloca isso como um fenômeno sadio. 

Assim como As melhores coisas do mundo (2010) e Sonhos Roubados (2009), este 

filme também é baseado em uma obra literária. A literatura juvenil é um segmento de 

mercado bastante forte, muito alimentado, que acaba retroalimentando o cinema na 

contemporaneidade. 

 
5.1.1 Sequência 1 

 
Tempo Inicial: 00min50seg 
Tempo Final: 06min27seg 
Quantidade de planos: 30 planos 
Resumo: A parte inicial do filme é responsável pela apresentação do protagonista Daniel e 
de seus amigos, além da cidade. 
Detalhes e comentários: O filme se inicia com um plano detalhe da tela de uma televisão de 
brinquedo montada em computação gráfica. A câmera, estática, registra o movimento de 
colagem visual até chegar à imagem de Daniel. Em seguida Daniel é mostrado andando de 
bicicleta com seus amigos, Lucas e Mim, em planos mais abertos, evidenciando o ambiente, 
que está sendo descrito pela narração em off da irmã de Daniel. 

 
O filme começa sendo narrado pela irmã de Daniel. Ainda criança, ela busca entender 

o irmão, que para ela é mais que um estrangeiro, é um ser de outra espécie, de outro planeta, 

por conta de seus arroubos juvenis, que segundo o pai, são questões causadas pelos 

hormônios. 

Então, a menina inicia dando o seu discurso sobre as particularidades e eventos 

diferentes protagonizados ao redor do mundo por animais: 

 
Os ursos negros estão desaparecendo. Eles vivem na Tailândia e estão 
desaparecendo porque as pessoas usam a bexiga deles pra fazer remédio. Na 
Tailândia tem outros bichos interessantes que também estão desaparecendo, 
como os tigres, os leopardos e os elefantes. A Tailândia é um país da Ásia 
que quase ninguém conhecia até ter um tsunami lá. O coco do elefante é 
muito grande e como na Tailândia tem muito turista, os guias ensinaram os 
elefantes a fazer coco no vaso. Eles aprenderam direitinho até puxar a 
descarga pela tromba. Como é que um elefante aprende a dar descarga e o 
meu irmão que é um animal racional da espécie dos homo sapiens não 
aprende? (ANTES QUE O MUNDO ACABE, 2009). 

 
 

O discurso de abertura feito pela irmã mais nova de Daniel permite fazer algumas 

inferências acerca do perfil de discurso a ser desenvolvido pela narrativa de Antes que o 

mundo acabe (2009). Embora seja um filme jovem de diálogo maior com os adolescentes, a 
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narradora no filme é a irmã mais nova, que ainda é uma criança. A escolha narrativa foi feita 

para que os adolescentes fossem abordados como o outro, o diferente e ganhasse um tom leve 

e engraçado, já que é narrado pela criança, que faz algumas associações na tentativa de 

entender o modo de agir do irmão adolescente. 

O filme o tempo todo traz o discurso da diferença, de buscar registrar o que é 

diferente, antes que o diferente se torne padronizado. Esta premissa discursiva está presente 

na fala da irmã de Daniel e do seu pai fotógrafo, sobretudo quando se referem aos jovens. No 

discurso de abertura essa questão pode ser observada na busca por descrever situações 

inusitadas de animais em extinção em um país culturalmente diverso do Brasil, que é a 

Tailândia, onde mora o pai de Daniel. 

 
 

(a) (b) 

 

(c ) (d) 

Figura 33 – Fotogramas (a), (b), (c) e (d) do filme Antes que o mundo acabe (2009) 
 
 

O adolescente é apresentado ao público, ao espectador, sob a ótica da criança. Quando 

ela cita o irmão em seu discurso, as fotos dos elefantes e da Tailândia dão lugar às fotografias 

de Daniel. A criança, irmã de Daniel, vem em sua fala afirmar as diferenças e as espécies em 

extinção existentes em todo o mundo, em especial na Tailândia, de onde chegam as cartas do 

pai de Daniel. É impossível não associar logo no início do filme o sentido de que o filme 

registra as diferenças entre os jovens, as suas particularidades, antes que o mundo (enquanto 
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diversidade, universo) acabe se tornando um fenômeno pasteurizado em termos de identidade, 

massificado. 

O título do filme deriva justamente do projeto fotográfico criado pelo pai de Daniel, 

que tem o mesmo nome, de registrar as diferenças culturais entre as pessoas. Dialogando com 

o filho através de cartas e fotos analógicas, o filme fortalece o seu discurso nostálgico, embora 

as novas tecnologias da comunicação e da informação se façam presentes diminuindo ou 

suprimindo alguns espaços e distâncias. 

Logo que seu pai escreve seu nome no envelope da primeira carta que lhe enviaria, 

segue-se o plano de Daniel sendo chamado por seu melhor amigo enquanto anda de bicicleta. 

 
 

(a) (b) 

 

(c) (d) 

Figura 34 – Fotogramas (a), (b), (c) e (d) do filme Antes que o mundo acabe (2010). 
 
 

Através da montagem paralela, a irmã de Daniel continua falando sobre as 

particularidades da Tailândia e dizendo o quando em alguns pontos eles são parecidos com 

Daniel e com os moradores da cidade. Nas palavras dela “Na Tailândia andam muito de 

bicicleta. O meu irmão não mora na Tailândia, mas também anda muito de bicicleta. Aliás, 

aqui em Pedra Grande, pequena cidade agrícola à beira do Rio Quaí, todo mundo anda muito 

de bicicleta. E isso bem antes do tsunami” (ANTES QUE O MUNDO ACABE, 2009). A 
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mesma relação de proximidade feita pelo discurso verbal da irmã de Daniel pode ser 

encontrada nos planos que compõem a sequência de abertura do filme. Um exemplo da 

conexão que se estabelece pode ser observado na colocação e na ligação planos da água 

estabelecendo a junção e o diálogo entre a Tailândia (e o pai de Daniel) e Santa Maria 

(Daniel). Os planos gerais são muito evidentes na introdução do filme, sendo bastante 

marcada na tela a interação entre os jovens e a cidade, que é uma cidade de interior e repleta 

de natureza. Assim, os hábitos juvenis são influenciados pela cidade, sua estrutura social, 

econômica e cultural. 

 
 

(a) (b) 

 

(c) (d) 

Figura 35 – Fotogramas do filme Antes que o mundo acabe (2009) 
 
 

O filme assume em sua linguagem um tom cotidiano, que busca uma proximidade com 

o dia a dia dos jovens no interior gaúcho, que de alguma forma, também dialogam com os 

jovens de cidades pequenas no Brasil. 

Diferentemente de Os famosos e os duendes da morte (2009), o filme apresenta um 

tom de leveza e naturalidade através de planos gerais que mostram a interação dos 

adolescentes com o ambiente, em sintonia e em identificação. Em Os famosos e os duendes da 

morte (2009) há névoa e distanciamento focal entre ambiente e personagens. Aqui, não. Os 
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personagens se inscrevem nos ambientes, interagem com eles, e sua rotina é marcada pelas 

possibilidades que o lugar oferece como andar de bicicleta, tomar banho no rio. 

Nos momentos em que interagem juntos, os jovens expõem a sua relação com o lugar 

e com a necessidade de partir, não porque querem necessariamente, mas porque precisam sair 

da cidade para fazer faculdade. 

 
 

(a) (b) 

 

(c) (d) 

Figura 36 – Fotogramas do filme Antes que o mundo acabe (2009) 
 
 

“Eu queria ir pra Nova Iorque, ficar famosa e ganhar um Grammy”, conta Mim a 

Daniel. “De que? Melhor intérprete de Santa Maria?”. Através das falas, observa-se os  

anseios da jovem Mim, que gostaria de ser cantora e durante o filme chega a entoar algumas 

músicas, como o hit de juventude na década de 1980, a música Beat Acelerado, da banda 

Metro. 

O sonho com o estrelato, com ser famoso, cantores, ter bandas, povoam o imaginário 

juvenil e reforçam a relação entre a música e a juventude. Por esse motivo, as trilhas sonoras 

são sempre tão evidenciadas nos filmes juvenis ao longo dos tempos. 

Para os adolescentes representados tudo é motivo para brincar, jogar, apostar. Esta 

adolescência representada está muito relacionada à inocência dos jovens que vivem 

preservados dos tumultos e do turbilhão de informações e conteúdos dos grandes centros. A 
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escolha por uma música da década de 1980 que representa a personagem Mim é um dos 

recursos que reforçam certa ideia de nostalgia de uma forma de viver a juventude e a 

adolescência que pode estar entrando em extinção. 

 
5.1.2 Sequência 2 

 
Tempo Inicial 11min12seg 
Tempo Final 14min27seg 
Quantidade de planos: 63 planos 

  Resumo: Diálogo de Daniel com seu amigo Lucas por meio do computador. 
Detalhes e comentários: Embora haja muita quantidade de planos, eles não variam entre si. 
No primeiro momento, simulam uma proximidade de diálogo entre Lucas e Daniel, através 
de uma sucessão de primeiros planos, intercalando um e outro personagem, como se ambos 
estivessem no mesmo ambiente. 

 
No início desta sequência, vê-se um plano detalhe da tela do computador, onde, num 

jogo de videogame, pode-se ver um avião sobrevoando uma estrutura sobre o mar. 

 
Daniel: Tu não vai na festa do Beto? Lucas: Ele não me convidou. Daniel: 
Cara escroto. Lucas: E tu? Daniel: Não to a fim de ver a Mim. Grudei no 
avião. Lucas, grudei no avião, o que eu faço agora? Lucas: Tem que ir até 
uma das ilhas dos Açores, embarcar em um dos navios. Daniel: Morri. 
Droga. Morri de novo. Lucas: ‘cês brigaram? Daniel: É, tamo dando um 
tempo. Volta pra Ásia. Enchi o saco. Lucas: Do jogo? Daniel: Não, da Mim. 
É muito quer não quer (ANTES QUE O MUNDO ACABE, 2009). 

 

Esse mesmo tipo de cena foi usado em Houve uma vez dois verões (2002), só que 

naquele momento, não era o computador e sim o fliperama do jogo. No momento em que se 

inicia a sequência, é imediata a associação com o filme, dada a semelhança dos planos e dos 

diálogos entre os dois personagens. Assim como em Antes que o mundo acabe (2009), Houve 

uma vez dois verões (2002) também falava de relacionamentos amorosos problemáticos entre 

adolescentes e o videogame era o pano de fundo para que os dois amigos dialogassem sobre 

os conflitos amorosos. A mesma encenação foi articulada novamente em Antes que o mundo 

acabe (2009). 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 37 – Fotogramas do filme Antes que o mundo acabe (2009) 
 
 

Em sua estrutura, o filme apresenta uniformidade nas ligações entre os planos, não 

havendo pulos e buscando transparência na linguagem. Nesta cena se pode observar que, a 

partir do encadeamento dos planos, se tem uma ideia de que os jovens estão no mesmo 

ambiente, porque os planos foram filmados da mesma forma, com os dois personagens. Nas 

falas dos personagens também não há marcadores que evidenciem distância física entre eles. 

Dessa forma, a impressão que dá é que eles estão conversando, um de frente para o outro. Só 

depois se mostra os planos mais abertos para evidenciar os lugares mais diferentes, o que  

pode ser percebido pela descrição do ambiente através dos planos sequenciais serem mais 

abertos. Através dos planos médios de ambos, no entanto, percebe-se que eles estão em 

ambientes distintos dialogando pelo computador enquanto jogam videogame. 

O segundo momento da sequência é marcado pela ida de Daniel à festa de Beto. No 

entanto, Mim está lá e ele se sente desconfortável com sua presença já que como ele mesmo 

diz estão “dando um tempo”. 

No plano seguinte, mostra-se Daniel pedalando. O plano é o mais longo da sequência 

selecionada e sobre ele aparecem, sobrepostas, imagens de pessoas de diferentes culturas sob 

a locução em offde trechos da carta que seu pai lhe enviou. No texto em off narrado pelo pai 

de Daniel ouve-se: 
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Qualquer dia, o plantador de arroz do Vietnã, um garoto da periferia de 
Xangai, Luanda, Los Angeles ou Pedra Grande vão ouvir a mesma música, 
comer o mesmo tipo de fastfood, chorar com os mesmos filmes. Esse é o meu 
trabalho, fotografar tudo que houver de diferente enquanto ainda existir 
(ANTES QUE O MUNDO ACABE, 2009). 

 
 

Através das comparações estabelecidas pelo pai com o uso do marcador discursivo 

mesmo por repetidas vezes, e, sobretudo, pelo marcador enquanto, o pai de Daniel entende a 

homogeneização como algo negativo gerado pelo processo de globalização da cultura. Em 

concomitância com as imagens de diferentes pessoas em culturas distintas conferem ainda 

mais peso ao discurso de diferença do pai. 

 

(a) (b) 

Figura 38 – Fotogramas do filme Antes que o mundo acabe (2009). 
 
 

“Esse é o meu trabalho, fotografar o que há de diferente, enquanto existir.”, diz seu pai 

narrando em off a carta que enviou ao filho, enquanto os planos mostram Daniel andando de 

bicicleta pelas ruas da cidade. Por cima dos planos das pedaladas de Daniel, são inscritas 

imagens de jovens de outras comunidades pelo mundo agora, e em voz off pode-se ouvir o pai 

dele falando que é preciso registrar tudo o que há de diferente, antes que as pessoas passem a 

chorar com os mesmos filmes, ouvir as mesmas músicas e viver da mesma forma. 

O discurso do pai de Daniel está em sintonia com as prerrogativas acerca das 

juventudes e das identidades do homem em sociedade, cuja diversidade é a maior palavra de 

ordem. 
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5.1.3 Sequência 3 
 

Tempo Inicial 1h16min03seg 
Tempo Final 1h25min00seg 
Quantidade de planos: 67 planos 
Resumo: A sequência mostra o diálogo familiar entre o pai a mãe e Daniel mediada pelas 
tecnologias da comunicação. Em seguida, Daniel escreve resposta a seu pai, mostrando o 
que é importante para ele em seu universo particular. 
Detalhes e comentários: Trata-se de um momento muito comum nas representações de 
adolescentes e interação familiar. O filme recria através do uso das tecnologias, o diálogo 
em que os pais vão explicar o mundo aos filhos, tirando suas dúvidas. 

 
O terceiro trecho trazido à análise marca o terceiro momento do personagem de Daniel 

no filme. Agora, o protagonista começa a escrever e mostrar o seu ponto de vista sobre o 

mundo e sobre as pessoas. A postura do adolescente é incentivada pelo pai, com o qual ele 

tenta manter contato e mostrar um pouco do seu mundo. 

 
 

(a) (b) 

 

(c ) (d) 

Figura 39 – Fotogramas do filme Antes que o mundo acabe (2009). 
 
 

O diálogo familiar não acontece mais diante da mesa, nessa cena. Mãe, pai e filho se 

reencontram com o intermédio das tecnologias da comunicação, que acabam encurtando os 

espaços. As dúvidas do adolescente e a descoberta da juventude dos pais e de toda a situação 
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que os levou à separação é descoberta quando o pai lhe grava um vídeo e lhe envia uma 

câmera digital. Em resposta ao e-mail de Daniel, o pai lhe grava um vídeo. 

 
Pai: Eu não te abandonei, Daniel. Eu fiz foi uma escolha. Não me arrependo. 
Eu acho que não me arrependo. È que eu não aguentava mais fotografar 
sabonete ou acidente de trânsito. Eu queria fotografar coisas inesquecíveis, 
fotografar o que fizesse diferença pra humanidade, sei lá pra quem. Foi mais 
ou menos nessa época que eu conheci a tua mãe. Tua mãe é inesquecível. E 
eu a convenci a me deixar fotografá-la. Boa maneira de conquistar uma 
menina, você não acha? (ANTES QUE O MUNDO ACABE, 2009). 

 

A explicação do pai de Daniel e a abordagem de suas escolhas através da 

contextualização de sua juventude e da necessidade de viver segundo o que lhe fez feliz inicia 

um diálogo entre Daniel, sua mãe e seu pai. A cena recria através da proximidade entre os 

enquadramentos, uma cena tipicamente familiar e comum na vida dos adolescentes, onde os 

pais sentam com ele para conversar sobre a vida e explicar-lhe o mundo. A mãe de Daniel 

continua o diálogo: “Eu podia ter ido com ele. Mas eu tava grávida”. E ao que Daniel observa, 

o espectador pode ver o pai complementar: “Milene me disse que estava grávida e que estava 

decidida a ter o filho. Mas não era um bom momento para se viver no Brasil”. Sua mãe então 

continua lhe explicando: “Eu não queria que o meu filho nascesse sem uma casa, no meio de 

um monte de bomba. Eu achava que ele ia voltar”. E novamente entra o plano do pai de 

Daniel, onde ele explica: “Eu não tinha nada contra ter um filho. Mas eu não podia ser pai, 

pelo menos naquele momento”. 

Através deste trecho, pode-se perceber que apesar das distâncias, pode-se criar para 

Daniel e para o espectador uma cena de diálogo familiar. Ela pode não ter existido assim, 

nessa organização para Daniel, mas criou um efeito discursivo de identificação muito forte 

com o espectador. 

A mesma câmera que registra o depoimento do pai e traz a sua presença para o diálogo 

familiar é responsável por Daniel sentir necessidade de registrar o mundo através do seu 

olhar. Assim, o personagem pega a câmera e começa a fotografar o que lhe é importante. Não 

é à toa que o primeiro elemento a ser fotografado é o seu quarto, considerado pelos teóricos o 

principal ambiente adolescente, onde ficam as suas individualidades. Enquanto fotografa, 

pode-se ouvir sua voz narrando em off a cena: “Pai, espero que tu esteja bem, que a febre 

tenha passado. Eu não tenho muita coisa pra te mandar, só umas fotos que fiz aqui em volta, 

na minha cidade”. 
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Então, Daniel segue fotografando sua mãe, seu padrasto, sua irmã. Já nas ruas da 

cidade ele continua narrando em off: “Essa é a minha cidade, não mudou muito desde a última 

vez que tu viu, eu acho. Um edifício, um lugar pra dançar, nenhuma lanhouse”. Através dos 

termos “um” e “nenhuma”, fica evidente que é bastante limitado para Daniel as opções de 

diversão para os jovens da cidade. 

 
 

(a) (b) 

 

(c) (d) 

Figura 40 – Fotogramas do filme Antes que o mundo acabe (2009) 
 
 

“Eu gosto daqui, mas ano que vem vou ter que ir embora. Todo mundo vai embora 

quando termina o colégio. Quer dizer, todo mundo que pode”. O uso do marcador “mas” 

indica a contrariedade de Daniel, que apesar de reconhecer as limitações da cidade para os 

jovens consegue se identificar com a rotina da cidade. A linguagem do filme busca neste 

momento exteriorizar e registrar o olhar de Daniel, dando foco e destaque, através de um 

efeito visual de bordas de foto, aos elementos narrativos e discursivos que lhe são caros, desde 

seu computador, as fotos do seu quarto, sua namorada Mim, sua mãe, a cidade e as dinâmicas 

da sua escola. 

Antes que o mundo acabe (2009), em cerca de 90 minutos, mostra um adolescente que 

começa a descobrir-se enquanto sujeito. Assim como em As melhores coisas do mundo 
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(2010), Daniel que é apresentado e narrado pela irmã, uma criança, e tem o mesmo nome e 

sobrenome do pai, vai descobrindo através dos eventos do filme quais são as posturas que lhe 

são próprias, que atitudes e posicionamentos o definem como Daniel, como sujeito. Assim, 

esta sequência materializa textualmente esse Daniel que começa a explorar a sua visão de 

mundo, incitado pelo pai. Daniel quer mostrar a ele tudo que é importante. A escolha da 

fotografia como forma de expressão de Daniel reforça da importância e a influência da  

relação com os pais para os adolescentes. 

 
 

5.2 Sonhos roubados (2009) 
 

Trata-se de um filme que se baseia no livro As meninas da esquina – Diários de 

Sonhos, Dores e Aventuras de seis adolescentes do Brasil, de Eliane Trindade, lançado em 

2006 e ainda das pesquisas em comunidades cariocas realizadas para o curta-metragem 

Meninas (2007), também de Sandra Werneck, diretora do longa-metragem. 

Dessa forma, para compor a estrutura do longa-metragem, o filme se centra em narrar 

a história de três adolescentes de uma comunidade carioca. Jéssica é uma mãe solteira, agora 

com 17 anos, que vive com sua filha Britney e seu avô Horácio. Suas melhores amigas são as 

adolescentes Sabrina, uma jovem que desde cedo foi abandonada pela mãe e não tem família, 

e também Daiane, uma jovem de 14 anos que não foi reconhecida por seu pai e foi deixada 

pela mãe com a sua tia e seu tio Peri. O trio se prostitui de vez em quando para ganhar um 

dinheiro para sobreviver e suprir seus desejos de adolescentes. 

O universo adolescente reiterado pela mídia são os sonhos que foram os rituais 

roubados pelo cotidiano opressor da realidade econômica, cultural e social em que vivem as 

jovens do filme. 

Nota-se em Sonhos Roubados (2009), uma busca por representar de uma maneira 

bastante próxima o cotidiano das jovens adolescentes. A câmera, em um recurso também visto 

em vários filmes juvenis contemporâneos no cenário brasileiro, insere os personagens dentro 

das comunidades, procura por eles dentro do ambiente, como bem pode ser visto em Antes 

que o mundo acabe (2009) e também poderá ser observado em As melhores coisas do mundo 

(2010). 

A linguagem audiovisual e a linguagem que compõem as falas das personagens 

dialogam de modo a trazer ao texto fílmico a leveza, por vezes, aparentemente distante e 

contraditória. A contradição está presente desde o ato de prostituição, que as meninas não 
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consideram praticar até a realidade de ter que lutar para ter o básico em termos de alimentação 

e ao mesmo tempo ter o quarto cheio de pôsteres de bandas pop, curtir os bailes funk, sonhar 

com um amor romântico, querer uma festa de 15 anos, uma calça da Gang e um MP4, uma 

lista bastante particular de melhores coisas do mundo para jovens de periferia. 

Os jovens sofrem influências multiculturais, de diversas realidades sociais e 

econômicas, fazendo com que surjam múltiplas formas de vivenciar a juventude, pluralizando 

as suas experiências. Dos filmes adolescentes selecionados para trazer à baila os discursos de 

juventude, cabe a Sonhos Roubados (2009), mandar a real sobre algumas experiências 

juvenis protagonizadas em situações de risco na sociedade brasileira. 

O tom alcançado pela linguagem do filme não é de denúncia ou alarme social. A 

estruturação do filme e sua linguagem apontam para um olhar humano, natural, acerca das 

vivências protagonizadas pelas três jovens cariocas. O julgamento, o olhar de fora, o olhar de 

censura às suas ações não perdura na narrativa fílmica de Sonhos Roubados (2009), mas ao 

contrário, pode-se entrever, através da abordagem do filme, que a tela do cinema se propõe a 

abrir janelas para que se possa enxergar algumas experiências de juventude que ocorrem nos 

morros cariocas nos dias atuais, sem buscar ser totalizador. 

A busca por atores da própria comunidade é mais uma vez, um recurso que Sonhos 

Roubados (2009) também lança mão para dar esse sentido de naturalidade ao filme, 

mesclando atores profissionais e atores sociais que vivenciam esses papeis em sua realidade 

cotidiana. Além de atores desconhecidos, o filme traz para seu texto e elenco de personagens 

o ator, diretor e rapper Mv Bill, uma personalidade associada muitas vezes, na grande mídia, 

como um porta-voz dos anseios, necessidades, questionamentos e da realidade de exclusão 

social vivida nas favelas do Rio do Janeiro. 

Assim como na maioria dos filmes juvenis, a trilha é um elemento da linguagem 

cinematográfica que auxilia na tarefa de compor o universo e marcar discursivamente os 

perfis dos personagens. Para tanto, Sonhos Roubados (2009), se utiliza em sua trilha sonora 

dos gêneros musicais do Funk, do Pagode, Rap e Hip-Hop. A música de Maria Gadú, de 

mesmo título do filme, traz em sua composição uma linguagem e uma representação que traça 

um perfil dessa parcela e segmento de juventude. 

A letra da música de Gadú9, associada à batida de dança de rua e funk, confere o 

sentido e ritmo que inicia, apresentando as personagens e acompanha os seus passos nos 

 
9 Eu não sei onde eu deixei ou se alguém veio roubar aquele sonho que sonhei já não sei onde andará. Prefiro  
nem dormir, me esquecer de sonhar. eu quero, quero muito, quero agora, sem demora, o meu desejo, ninguém vai 
roubar. Eu sou escravo de sonho, arca imensa armadilha. Ao meu caminho eu que faço, sou eu que traço essa 
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minutos finais do filme. Diversos elementos presentes da letra da música estão presentes 

diretamente na imagem no início, quando a música está em cena e mesmo ao longo do filme. 

Ela faz parte do perfil das personagens e demarca as posturas juvenis trazidas a tona pelo 

filme. 

Com cerca de 90 minutos de duração, a linguagem de Sonhos Roubados (2009) é 

marcada pela naturalidade e pela coloquialidade, bem como muitas vezes pela contradição, 

entre a realidade dura de sobrevivência e a leveza da juventude. Filmado em câmera digital, 

seus planos são, na maior parte das vezes, de câmera estática ou movimentos de câmera feitos 

por meio de equipamentos, evitando a linguagem de câmera tremida, ou câmera na mão, um 

diferencial em filmes que se passam em contextos de favelas no cinema brasileiro. Esse 

recurso ajuda a evitar o tom de denúncia, muito explorado em filmes dessa ambientação. 

 
5.2.1 Sequência 1 

 
Tempo Inicial: 1min00seg 
Tempo Final: 10min21seg 
Quantidade de planos: 35 planos 
Resumo: O início do filme é marcado pela apresentação das três jovens protagonistas do 
filme individualmente, Jéssica, Daiane e Sabrina. Em seguida, mostra a importância e a 
dimensão da relação de amizade entre elas. 
Detalhes e comentários: Assim como nos demais filmes adolescentes, os principais 
elementos de destaque para apresentação das personagens são: o ambiente, onde a favela é 
mostrada em grandes planos gerais, de onde saem as meninas; a família, todas elas são 
mostradas em suas relações familiares; no convívio entre amigos. 

 
Esse trecho inicial do filme é o responsável por apresentar o perfil das personagens, 

bem como introduzir o universo a ser representado, no caso, o universo juvenil vivenciado 

pelas três protagonistas, Jéssica, Daiane e Sabrina. Para tanto, lança mão de recursos de 

linguagem a fim de materializar e apresentar esses universos juvenis. 

É comum que possa ocorrer um estranhamento ao espectador pelo comportamento da 

escrita visual do filme já nesse início. A câmera na mão não é um recurso utilizado e não 

deixa as marcas da escrita tremida nos planos e nas sequências. Tem-se então, um clima de 

acompanhamento e cotidiano instaurado, como um olhar de dentro e não a partir de quem está 

fora, registrando, sem instabilidade na escrita. 

 

trilha. A minha esperança eu invento. Sempre em movimento, Não tem parada pra mim, não tem nem lamento, é 
bom ficar ligada, a vida é tudo ou nada, e não tem talvez vai pedalando a sua lucidez, vai nessa levada e não vai 
ter uma outra vez. Ninguém vai me dizer como devo me virar. To no meio da rua, to querendo viver, to querendo 
essa lua, to querendo você (MARIA GADÚ, SONHOS ROUBADOS). 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 41 – Fotogramas do filme Sonhos Roubados (2009) 
 
 

Os planos de abertura, um grande plano geral e um plano geral, mostram a  

personagem Jéssica surgindo por entre as pessoas e os becos da favela. A jovem é mostrada 

pedalando por entre o ambiente e a câmera acompanha sua trajetória. Nesse momento, são 

mostradas pessoas em atos cotidianos, assim como o de Jéssica, que vai se aproximando do 

plano. Em seguida os planos passam a planos mais fechados, como planos médios e primeiros 

planos. 

A jovem para em frente a uma quadra poliesportiva onde está acontecendo um ensaio 

de dança de rua na própria comunidade. A música que até então ainda tinha tons bem pessoais 

e melancólicos, como se representasse a própria voz interior de Jéssica, em suas inquietações, 

agora ganha as batidas da música de rua, juntamente com as imagens registradas do ensaio. 

Por fim, depois de acompanhar o ensaio alguns momentos, a jovem some novamente 

por entre as ruas apertadas e poeirentas da favela e entre as moradias da comunidade. Os 

planos, com bastante ênfase no ambiente, evidenciam e torna visível o que os teóricos 

apontam sobre os modos de ser jovem na contemporaneidade, que é influenciado por fatores 

multiculturais, sociais e econômicos. 
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(a) (b) 

Figura 42 – Fotogramas do filme Sonhos Roubados (2009) 
 
 

Em seguida, pode-se ver Jéssica em sua casa, onde vive com seu avô, o mecânico 

Horácio e com sua filha Britney. Há então um diálogo entre eles: “Jéssica: E aí vô? Avô: ‘Cê 

demorou tanto que deu pra botar roda em todo berço aí. Jéssica: Pô, mas ficou maneiro hein, 

filha? Bercicleta. ‘Cês comeram, vô?” (SONHOS ROUBADOS, 2009). 

No diálogo, destaca-se a linguagem verbal utilizada por Jéssica e por seu avô, as 

marcas discursivas de coloquialidade, como os termos “E aí?” ou ainda “Pô, mas ficou 

maneiro, hein, filha?”. Além do tom de coloquialidade e leveza juvenil expressa pelos termos 

supracitados, Jéssica chama o berço de sua filha de “bercicleta”, já que tem rodas também. 

Entre as necessidades básicas a serem saciadas, Jéssica arruma disposição, tem bom humor e, 

muitas vezes, parece uma criança ao lidar com a filha e sua “bercicleta”. Respirando ares, em 

seguida vê-se Jéssica dançando sensualmente ao som de uma música pop de alguma banda 

carioca, assim, a diversão é um ponto fundamental para a vida de Jéssica, ainda que ela tenha 

que lidar com questões de adultos como gravidez e sustento da família. 

Nos planos seguintes, o espectador é apresentado a Daiane, uma menina com ares de 

adolescente. Vaidosa, sua primeira imagem é refletida no espelho, enquanto passa gloss labial 

e permite vislumbrar não apenas a sua vaidade pueril e os cuidados com a imagem pessoal, 

mas deixa registrado na imagem, no plano cinematográfico, acessórios e objetos que compõe 

a adolescência no ambiente mais associado à juventude, sobretudo vivenciado pelas mulheres, 

o quarto. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 43 – Fotogramas do filme Sonhos Roubados (2009) 
 
 

Embora viva em condições humildes, aos 14 anos, Daiane é apresentada de posse de 

elementos que identitariamente a representam como uma jovem contemporânea. Através dos 

planos de Werneck, vê-se uma adolescente que gosta de astros da música, que fantasia com os 

astros da música, que quer um celular, não apenas por necessidade de interação, mas por 

necessidade identitária, de reconhecimento e de partilha, de pertencimento. Assim que sai do 

quarto, Daiane pergunta: “Cadê ele”. E sua tia responde: “Esquece teu pai. E as meninas não 

vêm?”. Daiane diz: “Sei não”. E essas são suas únicas palavras durante o aniversário com os 

tios. 

A necessidade da menina de buscar a referência do pai está presente desde a sua 

primeira fala e ecoa em todo o filme. Mais uma vez, assim como em Antes que o mundo 

acabe (2009), fica marcada a importância e o papel dos pais nas vivências dos jovens, e, 

sobretudo, dos adolescentes com quem deviam manter uma relação próxima, já que são parte 

de suas referências mais importantes para se definirem enquanto sujeitos. 

Depois de partirem o bolo, Daiane está em seu quarto, deitada, quando seu tio entra e 

lhe entrega um presente: um celular. “Dá pra tirar foto, fazer filminho. Tem meu número 

salvo aí já.” Daiane permanece em silêncio compenetrada no celular quando sua tia entra e 

pergunta se ela gostou da surpresa. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 44 – Fotogramas do filme Sonhos Roubados (2009). 
 
 

Sabrina, por sua vez, não é apresentada em casa, mas sim no trabalho. Abandonada 

pela mãe, a jovem com sotaque diferente do carioca cresceu sem família. As relações entre 

juventude e trabalho na sociedade brasileira atual fazem de Sabrina também uma 

representante dessas vivências juvenis. 

Embora o trabalho seja associado ao universo da maturidade de maneira clássica, o ato 

de trabalhar para sustentar-se faz parte das experiências juvenis em larga escala, seja por 

abandono dos pais, como é o caso de Sabrina, seja para auxiliar nas despesas da família, 

muitas vezes vítimas da falta de oportunidade e da desigualdade social que se alastra no 

Brasil. 

No entanto, a descontração e a identificação juvenil também ficam marcadas. Observa- 

se com a chegada de Jéssica ao estabelecimento um tratamento e uma maneira de 

cumprimentar diferente, batendo mãos, que pode ser reconhecido como uma partilha juvenil. 

Além disso, embora esteja trabalhando, Sabrina não dispensa, assim como as demais 

jovens apresentadas, o cuidado com a aparência e com a sua própria imagem. Para tanto a 

jovem busca a tampa de uma jarra metalizada para poder ver o seu reflexo e passar o batom. 
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(a) (b) 

Figura 45 – Fotogramas do filme Sonhos Roubados (2009). 
 
 

O espelho, o ato de mirar-se no espelho é registrado na apresentação de todas as três 

protagonistas de Sonhos Roubados (2009). Esse elemento escolhido para estar presente nesse 

trecho do filme tão relevante pode levar a compreender a importância que a própria identidade 

tem para as jovens, a importante de se reconhecer. Dessa forma, o filme funciona como um 

espelho, de onde se pode acompanhar o cotidiano e as atitudes que fazem com que estas 

personagens se reconheçam enquanto jovens. 

Não é a toa que, uma vez que cada uma é apresentada individualmente de início de 

depois na relação entre elas. Em planos conjuntos, elas se juntam e sua primeira ação 

enquanto amigas é irem a uma loja buscar elementos que as façam sentir identificadas, seja 

uma calça da Gang, sonho de consumo de Jéssica, seja um aparelho de MP3, desejo de 

Daiane. Na loja, elas conversam permitindo que se observe um pouco dos seus hábitos de 

consumo. Jéssica aponta para uma roupa e diz “Aqui Sabrina, tua cara.”. Sabrina responde: 

“Caralho, irada! Fala sério, cara, que linda”. As meninas entram na loja e ficam 

experimentando as roupas, mas não podem comprar porque não têm dinheiro. Jéssica 

experimenta uma calça jeans da Gang e pergunta pelo preço. Daiane reage: “Dá pra comprar 

meu MP3 player com isso”. E Jéssica corrobora: “A pessoa tem que ralar muito pra ser 

gostosa”. A presença das gírias, as escolhas das roupas e dos bens de consumo não são feitas 

de maneira aleatória, mas refletem as identificações de cada personagem. 
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5.2.2 Sequência 2 
 

Tempo Inicial: 1h13min15seg 
Tempo Final: 1h16min20seg 
Quantidade de planos: 09 planos 

  Resumo: Festa de 15 anos de Daiane. 
Detalhes e comentários: A cena é gravada com poucos planos e muitos movimentos de 

câmera. A paleta de cores da cena privilegia o rosa, que acompanha a personagem Daiane 
  desde a sua primeira cena. 

 
O segundo trecho trazido à análise nesse estudo refere-se ao momento em que se 

celebra a festa de 15 anos de Daiane. Muitos são os rituais, cenários e vivências juvenis 

partilhadas por esse grupo jovem, dentre eles as festas, os bailes funk, abuso sexual, 

prostituição, uso de drogas, as experiências sexuais, as conquistas amorosas e mesmo uma 

gravidez não planejada na adolescência. Além de Jéssica, que já tem uma filha, Sabrina 

também engravida e é abandonada por seu então namorado, um traficante, que lhe propõe o 

aborto. 

Na festa de 15 anos de Daiane, tem-se a recriação de um episódio, de um ritual 

bastante cultuado entre as meninas jovens, a festa de debutante, que marca a sua relação com 

os pais (não é a toa que Daiane quer a presença do pai biológico) e com a sociedade. A paleta 

de cores da cena é marcada pelo rosa e pelo vermelho, cores que acompanham a personagem 

Daiane desde o primeiro plano em que foi mostrado o seu quarto. As cores conferem à 

personagem um tom de adolescente, de menina ainda. 

 
 

(a) (b) 

Figura 46 – Fotogramas do filme Sonhos Roubados (2009) 
 
 

A câmera começa seu movimento com a DJ, e vai acompanhando toda a festa, até se 

encontrar com Jéssica e Sabrina e elas buscarem a aniversariante, a debutante Daiane. Um ano 

depois, muitos acontecimentos já haviam se sucedido e enquanto Sabrina conta os planos de 



144 
 

 
 
 

que no ano de 2023, Jason, seu filho, terá 15 anos, Jéssica responde: “Porra, ta fazendo plano 

pra 2023? Tô mais preocupada com a festa, agora!”. E Daiane por sua vez aguarda ansiosa a 

presença do pai biológico, em uma esperança de aceitação. Embora saiba que ele só vem por 

conta do acordo, Daiane mantém viva a identificação com o pai, uma vez que sua única 

referência masculina de família é o Tio Petri, marido da sua tia, com quem vive, e que lhe 

abusa sexualmente. 

 
 

(a) (b) 

Figura 47 – Fotogramas do filme Sonhos Roubados (2009) 
 
 

A valsa de 15 anos interrompe o som do pagode, que até então dava o tom jovem 

carioca à festa. Irrompe-se para um momento universal no ritual de debutante, repetido há 

séculos, a dança da jovem a ser apresentada à sociedade com a figura paterna. E também 

imageticamente a cena muda de tom, apresentando uma fotografia cheia de sombras e luz 

pontual sobre Daiane e seu pai. Este recurso evidencia a relação tortuosa que o pai de Daiane 

nutre com a filha, que até o presente momento não reconheceu afetivamente como filha. 

Logo que termina a dança, antes mesmo que a valsa termine, o pai interrompe a dança 

e vai em direção à porta, saindo. A menina convida o pai para ficar para cantar os parabéns, 

outro momento importante nessa espécie de ritual, e ele afirma que não faz parte do negócio. 

Ela diz: “Pai, fica pro bolo”. E ele responde grosseiramente: “Que bolo? Bolo não faz parte do 

negócio não”. Através das falas, evidencia-se que Daiane esperava que seu pai viesse à sua 

festa por vontade, ao passo que fica claro, através da linguagem verbal utilizada por ele que 

ele só veio por conta do acordo que fez com ela para que ela não o colocasse na justiça. O 

termo “negócio” além de remeter à cena em que ela foi exigir que ele bancasse 

financeiramente a festa de 15 anos dela, dá um tom mercadológico à relação de pai e filha no 

ponto de vista dele. 
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Os planos finais desta sequência mostram Daiane desolada, em um primeiro plano, 

afinal a relação com o pai era o único elo familiar que ela pode resgatar, visto que sua mãe a 

abandonou e a relação com os tios não é saudável. Mais uma vez, assim como em Antes que o 

mundo acabe (2009), o filme presentifica a importância do ambiente familiar dentro das 

vivências do adolescente. 

 
5.2.3 Sequência 3 

 
Tempo inicial: 1h23min27seg 
Tempo final: 1h26min43seg 
Quantidade de planos: 17 planos 
Resumo: Desfecho de cada personagem e reforço da relação de afinidade entre as jovens. 

Detalhes e comentários: Assim como no início, cada uma das personagens é representada em 
seus ambientes, de maneira individualizada. No entanto, ao final, reforça-se a importância da 
convivência e da relação entre elas. 

 
O desfecho da história é o terceiro trecho trazido à análise para observar mais de perto 

como os discursos de juventude são evocados no filme Sonhos Roubados (2009). A escolha 

da cena final se dá porque ela traz em sua linguagem fílmica elementos relatados pelas 

pesquisas dessas comunidades juvenis como sendo legítima, tais como o trabalho, a 

prostituição, a arte de rua como forma de saída e mudança de vida. 

 
 

(a) (b) 

Figura 48 – Fotogramas (a) e (b) do filme Sonhos Roubados (2009). 
 
 

Assim como no início à sequência final de Sonhos Roubados (2009) segue uma linha 

de estrutura textual semelhante. Inicialmente são mostradas as três meninas individualmente. 

Por tal razão, a maior parte dos planos é fechada, constituindo-se como planos médios, que 

permite tornar presente na tela o personagem e um pouco do ambiente, sempre destacado 

nesse filme. 
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Daiane, após denunciar o tio por abusos sexuais e ser banida da casa pela tia, vai 

morar com Dolores, sua amiga cabeleireira, aprendendo o ofício e auxiliando-a no salão, 

abandonando a vida de prostituição que havia iniciado. 

Sabrina, por sua vez, mesmo tendo Jason e para sustentar o seu filho, continua na vida 

de prostituta, cobrando cerca de trinta reais o programa completo. E ela não está sozinha, o 

plano que se inicia com ela e a acompanha até o carro do cliente é o mesmo que se volta para 

a calçada e alcança outra jovem, com aparência ainda adolescente, com a mesma postura e 

atitude de Sabrina. 

 
 

(a) (b) 

 

(c ) (d) 

Figura 49 – Fotogramas (a), (b), (c) e (d) do filme Sonhos Roubados (2009). 
 
 

A câmera, por sua vez, novamente acompanha Jéssica por entre as ruas da favela 

carioca e a jovem novamente para em frente ao ensaio de dança que acontece na quadra 

poliesportiva da comunidade. 

A sutileza revelada pelo encadeamento e ordenamento dos planos permite inferir que a 

jovem deve buscar dedicar-se à arte como alternativa para uma mudança de vida. E a 

mudança é de fato, representada, nos planos seguintes, onde se pode ver Jéssica trabalhando 

na pastelaria do China, como atendente, como fazia Sabrina no início do filme. 



147 
 

 
 
 

Apesar de terem seguindo caminhos diferentes e mais uma vez serem mostradas 

individualmente em seus perfis, o aspecto mais relevante dessa sequência é evidenciado ao 

final, quando Jéssica, saindo do trabalho, reencontra as amigas e elas, juntas, em tons de 

brincadeiras, seguem trocando risadas, confidências e parcerias. Então, ela olhando para fora 

da lanchonete diz para as amigas: “E aí? Vai ficar olhando? Ajuda aí, pô”. 

 
 

(a) (b) 

Figura 50 – Fotogramas (a) e (b) do filme Sonhos Roubados (2009). 
 
 

Nesse momento, a trilha sonora reaparece em cena evocando a necessidade da 

interação e da amizade das três, como forma de recuperação desses sonhos roubados, pelas 

necessidades das suas condições sociais e econômicas. A câmera não evidencia julgamento 

acerca das ações praticadas pelas jovens como uso de maconha ou o ato de prostituição, mas 

parece dar ênfase muito maior a aspectos das identidades juvenis em si, não se apresentando 

como um filme de denúncia social. Juntas, as três amigas são apenas três jovens, que buscam 

formas de se divertir, que partilham códigos e condutas juvenis, que se cumprimentam e se 

reconhecem enquanto jovens. 

A estrada, o caminho, o percurso mais uma vez, como ocorre em diversos filmes 

juvenis como Os famosos e os duendes da morte (2009), Estrada para Ythaca (2010) ou 

Antes que o mundo acabe (2009) é um signo a ser reportado pelo plano fílmico. E as três 

jovens estão juntas por que juntas seguindo, se reconhecem enquanto jovens, partilhando 

identidades e linguagens desse segmento juvenil. 
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5.3 As melhores coisas do mundo (2010) 
 

As juventudes estão intimamente ligadas ao ideal de contemporâneo. Dessa forma, 

pode-se antever que as relações juvenis dialogam intensamente com as tecnologias da 

comunicação. Através das linguagens audiovisuais, musicais, hipermidiáticas, hipertextuais, o 

jovem consegue imprimir suas necessidades e desejos no mundo. Ao mesmo tempo, essa 

dinâmica de relações influencia diretamente a sua representação através dos discursos 

midiáticos. E, não obstante, esses também precisam ser atualizados. Assim, é no palco da 

linguagem que ocorrem essas atualizações, deletando o obsoleto e abrindo novas janelas para 

as paisagens juvenis. 

O filme As melhores coisas do mundo (2010), conta a história de Mano, um 

adolescente de 15 anos, que se percebe envolvido em vários acontecimentos que o fazem se 

vê em plena transformação. O filme é dirigido por Laís Bodanzky e sua narrativa é uma livre 

adaptação da série de livros juvenis Mano: Cidadão-Aprendiz, de Gilberto Dimenstein e 

Heloísa Prieto, lançada em 2002. Para tanto, pode-se perceber no filme uma forte 

aproximação e uso da cultura digital, do universo da blogosfera, dos celulares, da internet, 

para representar o universo de relações do jovem contemporâneo urbano. 

Trata-se de um filme juvenil, sobre o universo jovem e destinado ao público jovem. 

Esta constatação é fundamental para compreender os recursos narrativos, discursivos e 

textuais apresentados por As Melhores coisas do Mundo (2010). Seu universo é o de um 

jovem de classe média alta, filho de professores universitários. Mano tem um irmão mais 

velho e mais deprimido, Pedro, que vê no seu blog e na arte uma forma de expressar suas 

inquietações. Dois grandes cenários são escolhidos pelo filme para o desenrolar das ações e 

das relações dos personagens jovens, aqui compreendidos também como representações dos 

atores juvenis: a escola e a casa. Na casa, enfatiza-se o quarto dos jovens. É no quarto que se 

encontram as referências que evocam discursivamente as escolhas e atitudes que compõem a 

identidade juvenil urbana de Mano e de seu irmão. No entanto, ao mesmo tempo em que o 

quarto é um lugar de isolamento, ele agora também é visto como espaço de socialização 

juvenil e já que é no quarto que os jovens fazem uso dos computadores, como se pode ver no 

caso de Pedro (irmão de Mano), alimentando seu blog. É um reordenamento das fronteiras 

entre o público (o virtual) e o privado (quarto). 



149 
 

 
 
 

A ideia de atores juvenis nesse caso cabe uma breve discussão. Como pode ser visto 

nos materiais extras disponíveis no DVD do filme, assim como no site10 oficial, a linha 

divisória, entre os personagens e os atores juvenis que compõem o elenco do filme, é de  

difícil definição. A ficção, embora obviamente engendre seus mecanismos de representação, 

no caso de As melhores coisas do mundo (2010) é bastante evidente a busca pela fusão entre 

atores e personagens. É possível observar durante toda a projeção do filme, sobretudo nas 

experiências dos protagonistas, que há algo de muito forte na ligação entre intérprete e 

personagem: ambos são atores juvenis. Os atores são filmados como parte daquele ambiente. 

 
 

Figura 51 – Fotograma do filme As melhores coisas do mundo (2010) 
 
 

Ficcionalmente, não apenas Mano, mas Pedro seu irmão, e a sua melhor amiga, Carol, 

conferem corpo aos discursos e experiências juvenis em voga na sociedade. O filme, com 105 

minutos, é um compêndio de experiências juvenis que esse grupo de classe média alta urbana 

potencialmente pode vivenciar. O cotidiano familiar e escolar, a busca por grupos, por 

afinidades, por encontrar a sua identidade marcam não apenas as vivências de Mano, mas de 

alguns grupos juvenis que este personagem e seu universo vêm dar voz. Dentro dessa grande 

rede de relações juvenis, o filme busca abordar a questão das ferramentas de tecnologias 

 

 
10www.asmelhorescoisasdomundo.com.br 
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digitais, em aspectos positivos de expressão e interação, mas também em aspectos negativos, 

através da representação do cyberbullying. 

 
 

(a) (b) 

 

(c) (d) 

Figura 52 – Fotogramas (a), (b), (c) e (d) do filme As melhores coisas do mundo (2010). 
 
 

As melhores coisas do mundo (2010) é um filme com grande orçamento e distribuição 

com apoio promocional da Globo Filmes. Assim sendo, deve-se considerar a sua relação com 

um público juvenil bastante abrangente. Não é por menos que a etapa de pré-produção do 

filme durou mais de um ano e meio e foi feito com base em grupos de pesquisa em sete 

escolas de São Paulo. Essa tentativa de virtualmente fundir ficção e realidade, seja nas 

locações, atores ou na criação do roteiro é responsável pelo processo de identificação entre os 

personagens e o público. O linguajar, o vestuário, os blogs que podem ser acessados pelo 

público, o uso da internet e dos aparelhos tecnológicos e tudo que compõe o campo das 

interações pessoais e sociais dos personagens de As melhores coisas do mundo (2010) evocam 

essa voz juvenil que ecoa em seu público. Não é por menos que as tecnologias digitais foram 

eleitas para mediar diversas relações dos personagens na história. 
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Os personagens do filme, Pedro e Dri possuem blogs. No caso de Pedro, irmão de 

Mano, o blog11 funciona como ambiente onde ele consegue através de poesias, músicas, 

fotografias e textos de uma maneira geral expressar aquilo que muitas vezes ele sente e é, mas 

tem dificuldade de expor na vida cotidiana. Houve uma preocupação em criar uma memória 

do blog muito anterior ao filme, com postagens que vão de 2008 a 2010, que são alimentadas 

por comentários do público. 

O blog12 da Dri Novaes, por sua vez, marca uma das situações mais importantes 

representadas no filme, o cyberbullying. A jovem estudante é uma espécie de jornalista de 

fofoca da escola, que tece comentários ofensivos e degradantes sobre os colegas e todos os 

membros da vida escolar na grande rede. O interessante nesses dois exemplos é que eles 

passaram a existir não apenas no universo do filme. Mas eles existem de verdade estando 

disponíveis para acesso no mundo virtual, reafirmando a vaga distinção entre realidade e 

ficção. 

 
 

(a) (b) 

Figura 53 – Fotogramas do filme As melhores coisas do mundo (2010) 
 
 

Além disso, o filme tem perfis no YouTube e em sites de relacionamento como o 

Facebook, onde através da tecnologia interativa, pode-se perceber claramente nos  

comentários o efeito de identificação entre os personagens e o público, além do site oficial do 

filme, que conta com vários materiais para apreciação em uma linguagem bastante jovem. 

Estas são estratégias de divulgação bastante oportunas e, torna ainda mais evidente essa 

ligação e a forte presença das tecnologias virtuais e suas ferramentas de interação com o 

jovem contemporâneo. 

 
 

 
11girassoisnoescuro.wordpress.com.br 
12blogdadri.wordpress.com.br 
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Essa preocupação com o mundo virtual veio do forte contato que os produtores e a 

diretora do filme tiveram para compor o roteiro. Para compor este universo, a diretora e o 

roteirista, Luiz Bolognesi investiram no contato com 2.500 jovens em idade escolar, de onde  

o elenco juvenil foi extraído e também os figurantes. 

Na escola, em casa, as tecnologias digitais fazem parte do cotidiano dos jovens em As 

melhores coisas do mundo (2010). O celular por onde circulam mensagens e fotos anônimas 

causando constrangimentos e gerando bullying na escola, os blogs onde os personagens se 

expressam, os aparelhos de mp4 onde escutam musica: a linguagem tecnológica permeia as 

relações em sociedade do jovem e ajudam a expressar suas expectativas, seus valores e suas 

frustrações. 

Mano começa o filme fantasiando tocar um violão e termina verdadeiramente fazendo 

soar melodias de uma guitarra, com sua música favorita dos Beatles, Something, em seu 

quarto, com todo o aparato tecnológico que um jovem urbano pode desejar bem ao seu 

alcance, no seu quarto. 

De posse de uma breve análise da relação da representação juvenil em As melhores 

coisas do mundo (2010), pode-se observar que as tecnologias da comunicação e seus produtos 

são responsáveis por trazer a toda discussões em voga na sociedade contemporânea, dentre 

elas, a da representação das identidades juvenis. No caso de As melhores coisas do mundo 

(2010) essa representação é realizada a partir de um compêndio de situações e experiências da 

cultura juvenil urbana e para tanto, há também um amplo diálogo com a cultura digital. 

A linguagem de As melhores coisas do mundo (2010) prima pela forma transparente 

de encadeamento de planos. Assim como na escrita tradicional, o cinema tem várias formas  

de encadear e concatenar suas frases/sequências. No caso deste filme, a montagem, 

responsável pela coesão do texto fílmico, prima por uma transparência, de modo que o 

encadeamento dos planos é colocado de modo a perceber o mínimo a presença dos recursos 

de linguagem do cinema. 

Nesse filme, assim como em Sonhos Roubados (2009) e Antes que o mundo acabe 

(2009), a organização narrativa se dá por meio de uma infinidade de eventos que acometem o 

jovem de 15 anos Mano, seja em sua família, na escola ou com os amigos. Por tal razão, 

escolhe-se para trazer à analise a cena inicial, onde o protagonista é apresentado, a cena final, 

que dialoga diretamente com a cena inicial, retomando-a. E faz-se o recorte de uma cena de 

cyberbullying, analisando a sua construção e seu diálogo com a juventude, mas ao mesmo 

tempo, retomando alguns outros momentos que trazem importantes informações sobre o 

discurso juvenil ao longo do filme. 
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5.3.1 Sequência 1 
 

 
Tempo Inicial: 1min20seg 
Tempo Final: 08min13seg 
Quantidade de planos: 40 planos 

  Resumo: Apresentação do personagem Mano em seu ambiente familiar e com os amigos.  
Detalhes e comentários: Assim como em Antes que o mundo acabe (2009) e Sonhos 
roubados (2009), o trecho de abertura dá enfoque ao movimento do personagem, nesse 
sentido, outro ponto em comum é o uso da bicicleta. As cenas são sempre bem iluminadas, 
destacando contrastes e a paleta de cores é variada, utilizando muitas vezes o uso do azul e 
do vermelho. Destaca-se a importância dos efeitos de som para transposição do mundo 

  interior do personagem, quando os seus pais decidem se separar.  
 

A cena inicial apresenta o personagem principal do filme: Hermano, ou como ele 

mesmo gosta de ser conhecido, Mano. As oficinas realizadas com os jovens conferem à rotina 

do personagem ficcional um tom e um discurso que pode ser reconhecido como cotidiano do 

jovem de classe média alta paulistana. 

O filme se inicia com um plano detalhe de um cartaz de um show de rock na parede do 

quarto de Mano. Pode-se ouvir a narração em off do protagonista do filme: “Obrigado 

Londres. Queria agradecer ao meu amigo Jimmy Page que deixou a gente abrir o show dele”. 

Em seguida, em primeiro plano e plano médio, pode-se ver Mano tocando violão, enquanto ao 

mesmo tempo se ouve o som de uma guitarra, além do público gritando. 

Assim como a linguagem verbal evoca o ídolo do rock, a linguagem visual e sonora 

também o fazem, trazendo a fantasia juvenil de Mano de dentro da sua cabeça para o próprio 

texto fílmico. 

 
 

(a) (b) 
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(c) (d) 

Figura 54 – Fotogramas do filme As melhores coisas do mundo (2010) 
 
 

Ainda com o recurso da voz off, fora do plano, Mano expõe sua visão da juventude 

através das palavras: “Eu sempre ouvi meu pai falando que a gente só é feliz na infância. Ouvi 

um milhão de vezes: passa rápido, filho. Rápido, o cacete. Demorou séculos até que eu 

conseguir minha liberdade. Até que enfim chegou, cara!”. Liberdade aqui nesse trecho pode 

ser compreendida como sinônimo de juventude, segundo o discurso de Mano. Novamente se 

vê marcada na linguagem verbal do personagem marcas de oralidade, presença de gírias, que 

o identificam como jovem, além da ênfase demasiada e exagerada na questão temporal. Para o 

ritmo dos adolescentes urbanos, tudo demora muito. 

Na cena seguinte o jovem está num carro bebendo com seus amigos e indo à uma casa 

de prostituição. Embora entenda a juventude como sinônimo de liberdade, Mano ainda não se 

mostra preparado para as vivências juvenis, tal como a primeira relação sexual, que acaba não 

acontecendo com a prostituta. Fica evidente ainda a juventude como construto baseado em 

rituais, encenação. Como fica evidente também em seu diálogo com a prostituta: 

 
Prostituta: ‘Cê ta tremendo. Primeira vez, né? Mano: Não, ‘magina. Tudo 
bem se a gente não transar? Prostituta: Dinheiro não dá pra devolver. Mano: 
Num tem problema. Só... a gente pode ficar aqui. Ei não é nada com você... é 
só que é a primeira vez mesmo (AS MELHORES COISAS DO MUNDO, 
2010). 

 
Embora não tenham relação sexual, percebendo a necessidade do jovem de provar aos 

amigos que fez sexo, a prostituta começa a gemer simulando um orgasmo. Mano ri, sem 

graça, mas agradecido. Com certa obrigatoriedade dos rituais de passagem, alguns jovens não 

se sentem preparados todos no mesmo momento, no entanto, para serem aceitos e não 

passarem por situações de humilhação a maioria deles acaba fingindo, mentindo e encenando. 

É o caso de Mano, nesse início. 
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Como o seu amigo Deco deu calote, falsificando notas de dinheiro, os jovens saem 

correndo do prostíbulo. Esse tipo de cena é bastante comum durante todo o filme, o jovem 

andando pela cidade de São Paulo, seja a pé ou de bicicleta e confere novamente o sentido de 

deslocamento, já visto em outros filmes juvenis. 

 
 

(a) (b) 

 

(c) (d) 

Figura 55 – Fotogramas do filme As melhores coisas do mundo (2010) 
 
 

Os créditos remontam à ideia de lousa escolar, aonde vão aparecendo os nomes dos 

atores principais do filme. Por se passar em boa parte da escola, tendo por preocupação a 

interação social escolar, As melhores coisas do mundo (2010) lembra os filmes de High 

School americanos. 

Os filmes colegiais apresentam como principais características as interações dos 

jovens no meio escolar, analisando suas tribos e o modo como se relacionam entre si. No caso 

de As melhores coisas do mundo (2010), o principal elo colocado discursivamente para fazer 

um link entre as questões familiares, amorosas e escolares foi a questão do bullying e sua 

variação mais atualizada, o cyberbullying. 

Ritos de passagem já bastante explorados como festas de 15 anos, masturbação, 

primeira vez, uso de camisinha, drogas, álcool, instabilidade familiar ganham uma dimensão 
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contemporânea a partir da agilidade com que os jovens têm acesso à informação através das 

tecnologias da comunicação. 

A locação escolar escolhida para gravação realmente funciona em um colégio e os 

personagens do filme são filmados como parte dessa comunidade escolar. Assim, a câmera 

sempre os procura na saída da escola, na chegada da escola, nos corredores, na sala de aula, 

como um dos estudantes do colégio, em meio a eles, misturados. 

Assim como os atores eram alunos que participaram dos workshops para a construção 

do roteiro, esse recurso de escrita fílmica confere um tom de naturalidade à língua 

cinematográfica. A câmera descreve os ambientes a partir do movimento juvenil seja na sala 

de aula, seja na casa, seja nos corredores, seja na cidade, seja no ônibus. A câmera 

presentifica o olhar adolescente de Mano. 

O olhar de Mano, bem como dos personagens protagonistas e da estrutura do filme em 

si, foi dado pelas oficinas realizadas em escolas da rede particular de ensino na cidade de São 

Paulo. Feito com cerca de 1200 adolescentes, o roteirista Luiz Bolognesi e a diretora Laís 

Bodanzky chegavam com uma ideia para o roteiro e os adolescentes iam sugerindo temáticas 

e acrescentando gírias e expressões mais próximas dos jovens desta comunidade. 

Foi assim que as falas e os diálogos do filme conseguiram um tom bastante naturalista 

e próximo do modo como os jovens contemporâneos deste grupo social se expressam. 

Expressões como “vai dar PT (perda total)”, gírias, sotaque, expressões regionais, e o tom de 

fala dos jovens nas escolas foi um recurso fundamental para arejar os discursos de juventude 

no filme. 

Um efeito discursivo criado por este cenário de preparação do longa-metragem é que o 

filme se tornou como uma espécie de colcha de retalhos adolescente. As melhores coisas do 

mundo (2010) pode ser considerado um texto juvenil, formado a partir de múltiplos 

fragmentos de vivência, que vão desde as primeiras incursões sexuais, masturbação, até 

problemas familiares, escolares e o cyberbullying. 

Segundo a produção do filme, o roteirista e a diretora, em entrevista, eles se 

surpreenderam com as preferências e muitos dos posicionamentos dos jovens durante a 

construção do roteiro. Por ser uma geração que tem acesso direto ao acervo infinito da 

internet, os jovens representados se identificam com uma gama infinita de produtos culturais, 

desde a música de Chico Buarque, até Beatles, que inclusive se tornaram referências citadas 

no próprio filme. 

Depois da abertura, assim que chega em casa, Mano encontra seus pais discutindo e 

falando em separação. Mano entra no quarto dos pais e pega a mochila em que o pai estava 
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colocando suas coisas para se mudar, em seguida lembra o pai sobre a necessidade dele de 

pagar as aulas de violão. 

Na cena seguinte, Mano, seu irmão Pedro e seu pai estão na sala conversando. O pai 

começa a se explicar se apoiando na necessidade dos filhos de irem atrás do que os 

satisfazem: “Vocês mesmo, quando vocês querem alguma coisa...”. O som, no entanto, fica 

abafado. A câmera vai do primeiro plano do pai para o rosto de Pedro e termina na expressão 

inconformada de Mano, que se levanta, pega seu violão e sai. 

No plano seguinte vê-se Mano nas ruas de bicicleta e novamente é usado o recurso da 

narração em off na voz do próprio Mano: “Quando eu descobri que coelhinho da Páscoa e 

Papai Noel era tudo mentira me senti traído. Agora, descobrir que a minha família não existe 

mais é a pior coisa do mundo. Que bosta”. 

Se a pior coisa do mundo é não ter um dos pilares de identificação das vivências 

juvenis, que é a família, pode-se inferir que a melhor coisa do mundo, título do filme, é 

conseguir agregar às suas vivências sentido e significação. 

 
5.3.2 Sequência 2 

 
Tempo inicial: 1h02min05seg 
Tempo final: 1h07min00seg 
Quantidade de planos: 35 planos 
Resumo: Mano sofre bullying na escola porque seus colegas descobriram que seu pai é 
homossexual. 
Detalhes e comentários: Este trecho dá destaque à cultura digital nas vivências e nas 
relações sociais e pessoais dos personagens adolescentes. Além disso, por se tratar de uma 
sequência de forte cunho emocional, os planos em seus elementos visuais e sonoros, visam 
transpor a vivência do mundo interior de Mano para a tela do cinema, através de efeitos de 
som, jogos de focos de câmera e efeitos de aceleração de imagem. 

 
A cena se inicia valendo-se do recurso de mostrar o personagem principal em meio à 

rotina escolar e aos outros jovens alunos. No intervalo das aulas, uma chapa que concorre ao 

grêmio estudantil, a Chapa Grana, estava fazendo o seu boca a boca, sua campanha eleitoral, 

atirando notas de dinheiro aos demais alunos. Mano, concorrente com a chapa Mundo Livre, 

fica indignado com a postura dos colegas e questiona do que se tratava aquela ação: “Ôh, 

meu, deixa de ser ridículo”. Ao passo que a colega da Chapa Grana responde: “Se jogar 

dinheiro nos outros é ridículo, ter pai viado é o que?”. 
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Figura 56 – Fotograma do filme As melhores coisas do mundo (2010). 
 
 

A instabilidade familiar de Mano é exposta a todos, assim como aconteceu outras 

vezes com outros personagens, tais como a Bruna e sua preferência sexual por mulheres, a 

Carol por ter “ficado” com o professor Arthur e a Valéria por ter feito fotos sensuais. 

Mano não ficou imune à questão do bullying, mote principal do filme, que consegue 

concatenar os diversos desafios de interação social com os quais os jovens têm que lidar, 

sobretudo em âmbito escolar. Na medida em que Mano ouve as palavras ofensivas da colega 

da chapa Grana, ele vai direto através dos corredores ao mural do colégio, lugar onde 

normalmente ficam expostas as piadas vexatórias feitas entre alunos. 

A linguagem fílmica atual mais uma vez busca imprimir e demarcar as sensações de 

Mano no texto fílmico. Como se trata de uma linguagem muito ágil a sequência tem vários 

momentos bastante marcados. Momentos que expressam alguns recursos usados durante o 

filme. 

Ao correr até o mural, o som já se encontra abafado, buscando tornar evidente a 

angústia e a pressão vivida pelo jovem personagem. O som só volta ao tratamento normal 

quando o jovem arranca o papel da parede. Tentando pensar em como aquela informação 

pode ter se espalhado pelo colégio, ele busca acessar o blog da Dri Novaes, onde segundo a 

própria, estão os babados mais quentes da escola. Na sala de computação, então, todos já 

estavam também no site da blogueira, estava instaurado narrativamente mais um caso de 

cyberbulliyng. No vídeo da Dri Novaes pode-se ouvir: 
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Você sabe por que o homossexual é chamado de viado? É porque durante o 
inverno os viados machos dormem juntinhos, um agasalhando o outro. A 
pergunta que não quer calar: filho de viado, viadinho é? Você acha que 
temos dois bambis na escola? Responda. Dê sua opinião, não seja um 
alienado. Blog da Dri Novaes, os babados mais quentes da escola (AS 
MELHORES COISAS DO MUNDO, 2010). 

 
 

Explorado de diversas formas, seja pelo celular ou pelas redes sociais e blogs, o uso 

dos meios e linguagens tecnológicas é evidenciado durante todo o filme, e da mesma maneira 

em que serve para salvar a tempo a vida do Pedro, irmão de Mano, de uma tentativa de 

suicídio através dos alertas de depressão que constavam nos seus textos e postagens, também 

podem ser utilizados como forma de constrangimento e isolamento social, ao invés de 

interação. 

 
 

(a) (b) 

 

(c) (d) 

Figura 57 – Fotogramas do filme As melhores coisas do mundo (2010). 
 
 

O que fica evidente é a proximidade dessas linguagens desse segmento de juventude 

contemporânea. Lidar com essas linguagens de modo a minimizar seus efeitos negativos e 

potencializar suas qualidades expressivas se configura como um desafio as vertentes 

educacionais contemporâneas. É interessante observar que casos como esses sejam o mote 
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narrativo da escola e nenhum dos professores seja representado trabalhando esse fenômeno 

em sala de aula. 

Mano, envolto na atmosfera de constrangimento, se vê passando entre os colegas da 

escola de modo a se sentir deslocado, vigiado. A linguagem fílmica materializa esse 

sentimento através novamente do desenho de som abafado, que evidencia os passos do 

personagem, bem como através do jogo de foco e desfoco, mantendo longe, no plano, os 

demais colegas. 

 
 

(a) (b) 

 

(c) (d) 
 
 

Figura 58 – Fotogramas do filme As melhores coisas do mundo (2010). 
 
 

Os planos caminham novamente para a marcação do desfoco utilizado como forma 

textual de marcar o sentimento de solidão e isolamento do personagem. Nos planos seguintes, 

Mano conversa com seus amigos questionando-se: “Quem que contou essa porra, caramba, 

que inferno”. Então, um de seus amigos, o Deco, afirma que provavelmente foi a sua própria 

mãe quem contou numa reunião de pais e mestres, fazendo com que a notícia logo se 

espalhasse pela escola inteira, ou como afirma o Deco, “espalhou geral”. Mano não consegue 

acreditar no que ouve, reagindo “Nem fudendo. Minha mãe não fez isso. Cara, não é possível. 

Puta que pariu”. Essa reação na fala do protagonista reafirma o tom coloquial do filme, 
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conseguido através dos workshops de roteiro e por trazer jovens da própria comunidade 

representada, conferindo uma naturalidade linguística ao filme e aos personagens. 

 
 

(a) (b) 

 

(c) (d) 

Figura 59 – Fotogramas do filme As melhores coisas do mundo (2010) 
 
 

O som que atravessa essa cena e remete à cena que se segue, na casa do professor de 

violão de Mano, é o principal responsável pela ligação que permite compreender que se trata 

de uma sequência lógica, ainda que se abordem ambientes diferentes. A partir desse recurso, 

pode-se perceber que o assunto vai continuar sendo abordado, que ainda não se encerrou. O 

recurso se assemelha à escrita verbal convencional e suas regras de coesão. 

Não é por menos que a imagem dos colegas e do constrangimento escolar voltam a se 

tornar presentes. A memória de Mano do recente acontecimento é somado ao conselho do 

professor de violão: “Pense que você está diante de uma encruzilhada. Você pode enfrentar, 

ou você pode amarelar. É que nem escolher que música você quer tocar. Que música você 

quer tocar Mano?”. 
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(a) (b) 

Figura 60 – Fotogramas do filme As melhores coisas do mundo (2010). 
 
 

Com as palavras do professor e sua provocação, Mano revê a sua postura e decide 

mudá-la. Para tanto, a fim de mostrar essa mudança de comportamento, ele vai até o violão e 

começa a tocá-lo com vibrante energia, com decisão, mostrando-se. Então o professor anuncia 

o que ele tanto queria e ele estava tão envolvido naquela transformação de postura que parece 

não dar ouvido. “Está na hora de tocar a sua guitarra”, afirma o professor, enquanto Mano se 

mostra no violão. 

É bastante oportuna a afirmação do professor. Mano começa o filme fantasiando tocar 

guitarra, ao som de um violão mal tocado. Ao longo do filme, acompanha-se Mano mostrando 

as suas posturas diante do mundo, a transição violão-guitarra é uma metáfora para a entrada 

de Mano na juventude, por assumir-se diante do mundo, por escolher por si mesmo as suas 

melhores coisas, por buscar identificar-se ou não identificar-se com grupos e com posturas, 

por buscar mostrar algo de pessoal diante de uma comunidade. 

Não é por menos que durante o filme, Mano e alguns amigos com quem tem afinidade 

formam uma chapa para concorrer ao grêmio estudantil. A chapa Mundo Livre, é uma 

proposta que busca justamente a valorização do respeito às diferenças entre todos. É uma 

tentativa de lidar melhor com a questão das redes sociais, das tecnologias e também do 

bullying. Esse discurso reforça a ideia que tanto Mano, quanto os demais colegas, quanto o 

público, passa por um momento de buscar reconhecer quem se é e, permitir que os demais 

jovens também o façam com liberdade e sem o constrangimento dos julgamentos 

preconceituosos sobre as suas respectivas vivências em família, amorosas ou ainda na escola. 
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5.3.3 Sequência 3 
 
 
 

Tempo Inicial: 1h35min50seg 
Tempo Final 1h38min55seg 
Quantidade de planos: 17 
Resumo: Mano beija sua melhor amiga Carol. Ao final, toca sua música favorita dos 
Beatles, Something, na guitarra. 
Detalhes e comentários: O trecho de encerramento retoma o discurso inicial da abertura 
do filme, que começa com uma cena em que Mano fantasia ser guitarrista. Após 
experienciar as suas primeiras vivências juvenis e tendo conseguido estabelecer uma 
postura menos infantilizada diante da vida e de seus relacionamentos, Mano é mostrado 
nos planos finais tocando verdadeiramente guitarra, como uma metáfora de sua 

  transformação identitária. 
 

Os dilemas de relacionamentos amorosos, escolares, em família e com as suas próprias 

concepções e identidades e papel diante do mundo, fica bastante evidente como mote 

relevante para todo o filme. E uma vez que ele foi construído com os jovens, pode se 

compreender que se trata de uma inquietação relevante para essa juventude contemporânea. 

As problemáticas de relacionamento chegam a tal forma que o irmão de Mano, Pedro, 

chega a tentar suicídio. Aos 17 anos, ainda que seja mais experiente que Mano, Pedro não 

consegue lidar com as crises familiares, amorosas e escolares. Deixa bastante marcado, então, 

em seu blog uma profunda tristeza que é percebida pelo namorado do pai dos dois jovens, 

alertando Mano para possibilidade de ocorrer uma tragédia com o irmão. Conseguindo evitar 

o suicídio, pode-se ver na sequência final do filme As melhores coisas do mundo (2010) a 

família reunida em torno do leito de Pedro. Depois de conversarem um pouco, Mano sai do 

quarto hospitalar e encontra sua amiga Carol e o namorado de seu pai conversando na parte 

externa do hospital. 

Então a Carol comenta que contou para Gustavo, o namorado do pai, sobre a chapa. E 

ele gostou da ideia. Afirmou que, embora eles tenham perdido a eleição para o grêmio, o que 

eles querem falar com a chapa “Mundo Livre”, eles podem falar de várias formas, com teatro, 

com música, com a atitude diante da vida. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 61 – Fotogramas (a), (b), (c), (d) do filme As melhores coisas do mundo (2010) 
 
 

Enquanto a Carol buscava uma citação de Gustavo, Mano tenta pegar o caderninho 

que a amiga carrega durante todo o filme. Nesse momento, ele lê algo que estava escrito 

recentemente no seu caderno. “O Mano tocou Something na escola ontem. Ficou em segundo 

lugar na minha lista das melhores coisas do mundo. Só perde pra bomba de chocolate na 

padaria do lado da minha casa que está invicta há 28 semanas. Só vai perder o posto quando 

eu começar a gostar de alguém de verdade.”. 

Lendo as palavras da jovem, Mano acaba tomando a iniciativa de beijá-la. O plano fica 

esmorecido nos cantos e se funde passando para outro plano dos dois se beijando no ônibus. 

Pode-se ouvir a voz de Mano retomando o discurso da cena inicial. “Não é impossível ser 

feliz depois que a gente cresce. Só é mais difícil”. 

Essa frase representa a busca de Mano durante todo o filme de posturas que 

revelassem quem ele verdadeiramente é, a sua identidade, o seu papel. A juventude é marcada 

por essas inquietações identitárias e, ser jovem, aqui, é representado por uma busca por um 

melhor relacionamento consigo mesmo, com a família, com a escola e com os amigos e 

amores. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 62 – Fotogramas (a) (b) (c) (d) do filme As melhores coisas do mundo (2010). 
 
 

Não é por menos que a cena final retoma o quarto de Mano por um novo ângulo, sob 

uma nova postura. Se na cena inicial ele usava óculos e fantasiava com o ídolo de rock, ter 

uma banda e tocar guitarra, agora de fato ele tem uma guitarra e não mais usa óculos, o foco 

está em seu olhar diante do mundo. Mano começa o filme fantasiando tocar um violão e 

termina verdadeiramente fazendo soar melodias de uma guitarra, com sua música favorita dos 

Beatles, Something, em seu quarto, com todo o aparato tecnológico que um jovem urbano 

pode desejar bem ao seu alcance, no seu quarto. 

 
 

5.4 Discursos adolescentes em diálogo 
 

É interessante observar os três filmes Antes que o mundo acabe (2009), Sonhos 

Roubados (2009) e As melhores coisas do mundo (2010), suas diferenças e seus muitos  

pontos em comum. Como apontam as teorias juvenis, na adolescência os jovens passam boa 

parte do tempo na escola, em casa e com os amigos. Quando não estão em casa, normalmente, 

estão nas dependências da instituição de o ensino. O fato, notado do cotidiano, evidenciado 
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pelas pesquisas e representado pelos filmes, no entanto, somente na atualidade parece 

começar a alcançar os muros da escola e da sala de aula. 

Numa sociedade de convergência de linguagens e de valorização dos discursos e 

apropriação da linguagem para evidenciar as identidades e o pertencimento em tempos de 

globalização, os adolescentes buscam lidar cada vez mais cedo com as dinâmicas de interação 

na sociedade contemporânea. 

A juventude é mais do que uma identidade é uma estética da vida cotidiana, abrange o 

nível dos discursos. Ser jovem é também identificar-se, partilhar vivências, papeis e 

identidades e um dos recursos mais utilizados para materializar essas partilhas é o uso da 

linguagem, seja ela na língua, a nível verbal, na escrita ou nas linguagens disponíveis na 

contemporaneidade. Na linguagem verbal pode-se visualizar que, nos discursos adolescentes 

dos três filmes deste capítulo, é mais evidenciado o uso das gírias, do que nos filmes juvenis 

do capítulo anterior, o que permite compreender que o uso das gírias é mais comum entre 

jovens na adolescência. As gírias, assim como as formas de usos da linguagem 

cinematográfica, variam a depender do universo que está sendo representado. 

O cinema brasileiro contemporâneo e sua representação dos adolescentes vêm trazer a 

luz as inquietações e particularidades desses sujeitos. Mano, Carol, Pedro, Daniel, Jéssica, 

Daiane e Sabrina não são apenas nomes, nem tampouco apenas personagens ficcionais de 

filmes feitos para entreter. 

Complementando e trazendo as particularidades de suas vivências, suas vozes 

adolescentes marcadas por gírias, sotaques e trocas hormonais, suas falas se complementam, 

ainda que se estivessem juntos, talvez se sentissem, cada um deles, como estrangeiros. 

As afinidades das culturas juvenis e das vivências adolescentes fazem com que eles 

dialoguem sobre as suas primeiras vezes, sobre as suas instabilidades familiares, sobre os seus 

deslocamentos, sobre bebida, drogas, sexo e rock’n’roll, cada um de sua maneira. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com base nas discussões apresentadas e nas análises fílmicas realizadas, constatou-se 

que a juventude não é um universo estanque e cristalino. Trata-se de uma construção social, 

histórica e cultural que mantém uma relação muito próxima com o universo simbólico dos 

produtos artísticos e culturais, tendo no cinema uma de suas aproximações mais recorrentes. 

A linguagem ocupa um lugar de destaque no processo de partilha e constituição das 

identidades jovens. 

Na cinematografia mundial, diversos filmes se debruçam sobre discursos da juventude, 

permitindo explorar a diversidade e a multiplicidade de faces deste universo. No cenário 

nacional, nos últimos dez anos, tem sido crescente o interesse pela identidade juvenil. É 

interessante observar que o texto cinematográfico dos diversos filmes analisados, então, 

buscou dialogar com vários universos que envolvem o jovem contemporâneo no Brasil, 

contribuindo para que se possa discutir sobre o imaginário juvenil atual. 

A textualização desse universo identitário pelas obras do cinema nacional permite 

compreender e melhor vislumbrar as inquietações e perspectivas desses sujeitos. Portanto, o 

debate em torno das representações dos jovens no cinema brasileiro contemporâneo contribui 

para compor um olhar que apreende como se constitui o imaginário juvenil da última década. 

Compreendendo o cinema enquanto texto e aproximando o método de análise fílmica 

das teorias do campo da Linguística Aplicada observou-se que há, nos filmes como nos textos 

em maneira geral, princípios de coerência, coesão e organização textual que permitem 

estabelecer através dos recursos audiovisuais um diálogo com diversos públicos. Bem como a 

língua e a linguagem verbal são influenciadas pelas questões socioculturais dos falantes, o 

mesmo se pode ver nos filmes, cujas linguagens são influenciadas pelos pontos de vista 

representados e com os quais se visa estabelecer um diálogo. 

Uma vez que se lança um olhar sobre esses filmes, eles deixam de ser apenas textos 

culturais para se inserirem na teia de sentidos da sociedade contemporânea, desnudando as 

relações entre escritas, leituras, sujeitos, linguagens e identidades. Por esse motivo, não são 

apenas escritos, mas uma vez analisados e submetidos ao crivo das análises, os filmes podem 

ser valiosos recursos a serem utilizados dentro e fora do ambiente de ensino e aprendizagem, 

apreendendo os diversos usos da língua e das linguagens a fim de agregar e materializar a 

diversidade das culturas juvenis que coexistem no Brasil na sociedade contemporânea. Levar 

em conta os recursos e as linguagens audiovisuais expande concepções linguísticas de língua, 

linguagem e subjetividade através da relação travada entre sujeitos, textualidades e discursos. 
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Os jovens adquirem cada vez mais novos lugares na sociedade, ampliando o seu 

espectro de representação e interação nos diversos âmbitos sociais e sendo reconhecidos em 

novos papeis. Recentemente, o Brasil sentiu a necessidade de propor a construção de um 

Estatuto da Juventude, à parte do Estatuto da Criança e do Adolescente. O fato torna ainda 

notório a urgência de reconhecimento das necessidades e particularidades juvenis dentro da 

realidade brasileira contemporânea, sobretudo nos âmbitos do ensino, no meio jurídico, do 

mercado de trabalho e das artes e formas de sociabilidade que permeiam a sociedade atual. 

Assim como se mostra o diálogo entre o cinema e as juventudes, a nível mundial e 

brasileiro, bem como a interação entre os próprios filmes, que evocam elementos juvenis 

fazendo-os também dialogar entre si, esta pesquisa chama a atenção para as belezas e 

potencialidades do diálogo entre gerações. Usualmente concebendo os jovens como 

“aborrescentes” ou tachando-os puramente de “rebeldes sem causa”, os homens deixam de 

estabelecer diálogos geracionais que tem possibilidade de trazer novos olhares e benefícios ao 

nível das relações pessoais, culturais e sociais. 

É inegável a importância da relação dos jovens com os adultos e pessoas de outras 

gerações, em linhas gerais. A partir de uma maior compreensão quanto às particularidades 

geracionais destas juventudes, a sociedade tende a transformar os conflitos geracionais ainda 

tão comuns em relações familiares, escolares e de trabalho, em novas formas de socialização 

que tem como base o diálogo e a compreensão do outro em suas especificidades. 

Assim, cada jovem tem suas vivências influenciadas pelo meio social, cultural e 

econômico. Embora haja a universalidade do sentido da juventude, como a necessidade de 

experimentar, buscar sua identidade, transformar-se e posicionar-se diante do mundo e das 

relações, ela recebe matizes das características locais de onde o jovem nasce e vivencia sua 

juventude, como pode ser visto nos filmes Apenas o fim (2008), Os famosos e os duendes da 

morte (2009), Estrada para Ythaca (2010), Antes que o mundo acabe (2009), Sonhos 

Roubados (2009) e As melhores coisas do mundo (2010). Nos filmes pode-se mesmo ver 

repetições na estrutura da linguagem dos filmes e mesmo nos elementos discursivos evocados 

(como a importância dada à trilha sonora ou os elementos visuais de deslocamento e a 

narrativa de partida), no entanto, cada um é realizado de uma maneira e dialoga com uma 

faceta do multicultural universo juvenil brasileiro. Assim, os filmes evidenciam marcas 

discursivas diferentes nas linguagens, que se dão tanto no português falado pelos jovens em 

cada filme, ou seja, na linguagem oral de cada personagem como na imagem e no som que 

compõe cada minuto dos filmes e em seu encadeamento de planos. Nesse sentido, cada 

escolha do uso da linguagem não é feita de maneira arbitrária, mas, observando mais 
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atentamente os trechos analisados em cada filme, compreendeu-se que eles estão intimamente 

relacionados ao universo juvenil que estão se propondo a representar. 

Seja através da representação do jovem em situação de risco, exposto às 

vulnerabilidades sociais, seja a leveza dos filmes que representam o universo adolescente 

brasileiro, os filmes funcionam como uma importante janela para que se visualize e registre 

melhor as características dessa juventude contemporânea. E o campo da arte, em suas diversas 

formas de textualidades, é um lugar importante para se observar essas manifestações e 

representações, pois se trata de um texto que visa gerar maior reflexão e transformação. 

Os discursos juvenis apreendidos com a análise e a sua relação com o texto fílmico, 

sobretudo através da análise das marcas discursivas e identitárias, bem como a proposta de 

pesquisa iniciada por essa dissertação não se encerram em si. Elas fazem parte de um todo e 

podem, certamente, apresentar muitos possíveis desmembramentos a serem explorados nos 

mais diversos campos do conhecimento. Tornar evidente a relação entre o texto 

cinematográfico e os sujeitos como é o caso das juventudes brasileiras abre um horizonte de 

possibilidades a serem preenchidas pela pesquisa. 

Verificou-se que a abordagem de textos midiáticos e artísticos pode ser uma boa 

solução para estabelecer uma relação mais próxima entre as culturas juvenis e as culturas 

escolares. O diálogo é profícuo, uma vez que se verificou que diversas faces da linguagem 

podem ser discutidas e trabalhadas a partir dos textos fílmicos. 

Em uma sociedade transcultural, onde as fronteiras territoriais não contêm o fluxo de 

informações e de conteúdos simbólicos é sintomático perceber como a geração atual busca se 

identificar. A juventude, ao nível de papel universal, apresenta um caráter questionador, de 

libertação de parâmetros pré-estabelecidos e não é diferente com a geração atual. Analisando 

os filmes juvenis pode-se perceber ainda que a linguagem é um dos principais palcos dessas 

transformações, uma vez que ela perpassa as relações pessoais e o modo como o jovem 

interage com o mundo. Portanto, através da ótica das linguagens juvenis pode-se concluir que 

as diversas hibridações culturais trazem diferentes dialetos juvenis, com seus respectivos 

vocabulários e formas de interação, que são sempre influenciados pelas questões sociais, 

culturais, econômicas e políticas de onde se encontram inseridos. 
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ANEXO - GLOSSÁRIO13 

 
 

CÂMERA OBJETIVA: Posicionamento da câmera que capta a imagem de um ponto de vista 

mais externo à ação. Simula o ponto de vista do público. 

 
CÂMERA SUBJETIVA: Câmera que simula o olhar de um personagem. É mais participante 

da ação que acontece na cena. 

 
CENA: Unidade de lugar e de tempo na narrativa dramática. Uma ou mais ações que se 

desenvolvem sem saltos de tempo, num mesmo lugar, constituem uma cena. 

 
CLOSE-UP: Plano que mostra o rosto de um personagem. 

 
 

CONTRA-PLANO: Tomada efetuada com a câmera na direção oposta à posição da tomada 

anterior. É muito utilizado na filmagem de diálogos. 

 
CONTRA-PLONGÉE: O inverso da plongée. A cena é mostrada de baixo para cima. 

 
 

CORTE SECO: Passagem direta de um plano para outro, sem o uso de efeitos de transição 

como fade in, fade out ou fusão. 

 
CONTINUIDADE: Relação entre os elementos que compõe as cenas de maneira lógica para 

que se torne crível a narrativa. Exemplo: Em um plano o personagem acende um cigarro. No 

próximo, caso não haja passagem de tempo, é necessário que o cigarro esteja do mesmo 

tamanho. 

 
ELIPSE: Passagem de tempo. Exemplo: Em uma cena o personagem entra em seu escritório. 

Há um corte e na próxima cena o personagem já está sentado em sua mesa, falando ao 

telefone. 

 
ENQUADRAMENTO: Imagem que aparece dentro dos limites do quadro (laterais, superior e 

inferior). Imagem que se vê no visor da câmera. 

13 As definições e termos aqui referenciados estão de acordo com o site www.tela.br.com.br, de onde foram 
extraídos e adaptados. No site, encontra-se disponível um glossário completo dos termos cinematográficos. 
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FADE IN: Aparecimento gradual de uma imagem a partir de uma tela escura ou clara. Pode 

ser utilizado no início de um filme e/ou como transição de uma cena para outra. 

 
FADE OUT: Escurecimento ou clareamento gradual de uma imagem, até que ela desapareça. 

Pode ser utilizado no final de um filme e/ou como transição de uma cena para outra. 

 
FAST MOTION: Efeito de aceleração da imagem 

 
 

FLASHBACK: Cena que revela algum fato ocorrido no passado, tendo como referência o 

tempo presente em que acontece a ação numa narrativa. 

 
FLASH FOWARD: Cena que revela algum fato que acontecerá no futuro, tendo como 

referência o tempo presente em que acontece a narrativa. 

 
FORA DE QUADRO: Está fora de quadro qualquer ação que acontece fora dos limites do 

enquadramento. Naturalmente, o que acontece fora de quadro não pode ser visto pelo 

espectador. Apenas sugerido ou ouvido. 

 
FUSÃO: Aparecimento gradual de um novo plano e desaparecimento gradual do plano 

anterior. Por um breve momento os dois planos se confundem. É uma forma de transição. 

 
IDENTIDADE VISUAL: Conjunto de elementos visuais (cores, figurinos, maquiagens, 

enquadramentos, cenários) que dialogam entre si e criam a unidade estética da obra 

audiovisual. 

 
INSERT: É a inserção de uma imagem que enfatiza algum acontecimento específico em uma 

cena maior. Exemplo: Um homem caminha pela cozinha. Para diante da geladeira. Aproxima 

o rosto da porta da geladeira. INSERT: Preso a um ímã há um bilhete. 

 
LOCAÇÃO: Local, que não seja um estúdio, previamente escolhido para filmar uma ou mais 

cenas do roteiro. 
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LOCUÇÃO EM OFF: Texto narrado que acompanha alguma ação de um filme, pronunciado 

por um locutor ou um personagem que não está em cena. Também é chamada de narração em 

off, voz off ou simplesmente off ou voz over (VO). 

 
LONGA-METRAGEM: Filme com duração superior a 70 minutos. 

 
 

LUZ ARTIFICIAL: Luz proveniente de refletores ou qualquer outra fonte elétrica. 
 
 

LUZ DIFUSA: Também chamada de luz suave. É a luz que incide sobre um objeto 

proveniente de uma fonte ampla, esparsa. Gera poucas sombras. Exemplo: Luz de um dia 

nublado. 

 
LUZ DURA: É a luz que incide sobre um objeto proveniente de uma fonte bem definida. Gera 

sombras bastante marcadas. Exemplo: Luz do sol. 

 
LUZ NATURAL: Luz que não é gerada por fontes artificiais. Exemplo: Luz do dia. 

 
 

PLANO: 1 A menor parte da obra audiovisual, cada fragmento a ser filmado. Um plano é o 

espaço de imagem gravada entre os atos de disparar e interromper a gravação de uma câmera. 

2 Perspectiva visual dentro da imagem, mais próxima ou mais distante do ponto vista da 

câmera. 

 
PLANO AMERICANO: Plano que enquadra o personagem da altura dos joelhos para cima. 

PLANO CONJUNTO: Plano que mostra um grupo de personagens. 

PLANO DETALHE: Plano bastante fechado, que enquadra detalhes de personagens ou 

objetos. Exemplo: O olho do personagem, a mão do personagem, o relógio do personagem, 

etc. 

 
PLANO GERAL: 1 Plano que enquadra grandes dimensões, vastas paisagens (desertas ou 

com alguns personagens), grande número de pessoas. 2 Plano que enquadra um ou mais 

personagens de longe, inseridos no conjunto do cenário que compõe a cena. 
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PLANO MÉDIO: Plano que mostra o personagem de corpo inteiro. 

PLANO SEQUÊNCIA: Imagem captada em seqüência, sem cortes. 

PLONGÉE: Palavra francesa que literalmente significa “mergulho”. A posição da câmera 

filma os acontecimentos de cima para baixo. 

 
PRIMEIRO PLANO: 1 Plano que enquadra o personagem da cintura para cima. 2 Posição 

ocupada por uma pessoa ou objeto mais próximo da câmera com relação aos demais 

elementos que compõe o quadro. 

 
PRIMEIRÍSSIMO PLANO: Plano que enquadra apenas o rosto de uma figura humana. 

 
 

ROAD MOVIE: Filme em que a história se desenvolve, normalmente, na estrada, com 

personagens em trânsito. 

 
SLOW MOTION: Efeito de tornar a imagem mais lenta. 

 
 

TRANSIÇÃO: Passagem de um plano para outro plano e de uma cena para outra cena. 
 
 

TRAVELLING: Movimento físico da câmera que se desloca no espaço. O movimento pode 

ser realizado com a ajuda de um carrinho, de trilhos, ou pela mão do operador. 

 
ZOOM IN: Aumento na distância focal da lente da câmera durante a captação. O zoom-in 

causa no espectador a impressão de aproximar-se do objeto que está sendo filmado. 

 
ZOOM OUT: Diminuição da distância focal da lente durante a captação. O zoom-out causa 

no espectador a impressão de afastar-se do objeto que está sendo filmado. 


