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RESUMO 

 

O uso de tecnologias digitais de captação e edição aumentou muito nas últimas décadas, 
proporcionando uma transformação na maneira de ver e fazer cinema. Os avanços técnicos 
evoluíram o modo de produção bem como a forma que a linguagem audiovisual é 
apresentada, criando novas possibilidades estéticas. Essa pesquisa propõe uma abordagem 
em uma produção cinematográfica que faz uso desses elementos na sua construção. 
Levando em conta esse panorama, a escolha do corpus foi definida a partir de um recorte 
no cinema brasileiro contemporâneo, sendo selecionado como objeto empírico de estudo o 
filme 2 Coelhos, lançado em 2012, escrito e dirigido por Afonso Poyart. Tendo em vista a 
organização da obra selecionada como corpus empírico desta pesquisa, formula-se o 
seguinte problema: De que modo os novos meios tecnológicos e a intervenção de 
linguagens híbridas e intertextuais contribuem para o enriquecimento da narrativa no 
referido filme, diferenciando-o das obras brasileiras contemporâneas, em termos de 
procedimentos estruturantes, para inseri-lo na linha de produções de um cinema 
contemporâneo? O que se pressupõe é que o uso dos novos meios tecnológicos, somado à 
utilização de diferentes formas de linguagens que advêm das áreas audiovisuais como um 
todo, das escolas artísticas, das artes gráficas e dos jogos para computador, caracteriza um 
avanço nas produções cinematográficas contemporâneas. Como objetivo geral, pretende-se 
identificar no referido filme o uso de linguagens intertextuais e híbridas mediadas pela 
utilização das recentes tecnologias digitais na construção de novas formas de representação 
dos elementos audiovisuais na produção referida. Como objetivos específicos tem-se 
explorar a voz narrativa presente no filme; definir, através de uma perspectiva histórica, o 
que se entende por polifonia, dialogismo e intertextualidade; elencar os conceitos que 
definem as linguagens híbridas observadas nas produções do cinema; analisar a 
intertextualidade presente na produção, por meio de comparação de elementos visuais do 
filme com referência em outras mídias e artes; identificar no filme a construção das imagens 
híbridas através da interseção dos novos meios tecnológicos oriundos das linguagens 
audiovisuais, dos games, das artes plásticas e da animação. Para análise crítica, em seu 
caráter intertextual, tem aporte em autores como: Jean Pouillon, Normam Friedman e Ligia 
Chiappini Moraes Leite, em relação ao foco narrativo; dos conceitos linguísticos, que partem 
do pensamento de Mikhail Bakthin sobre texto monológico, texto dialógico e polifonia; ainda 
de Julia Kristeva, sobre intertextualidade. Como referencial teórico em cinema e novas 
tecnologias, são adotados critérios definidos por autores como: Arlindo Machado, Ismail 
Xavier, Jacques Aumont, André Bazin, Noel Burch, David Bordwell, Kristin Thompso, Robert 
Stan. Para poder elencar no filme de Poyart essas características – intertextualidade, 
hibridismo e novas tecnologias - fez-se necessário identificar e separar, dentro do vasto 
repertório visual que a produção tem, seis cenas que ilustrassem essas questões. A opção 
de usar recortes específicos dentro do enredo mostrou-se dinâmica e ao mesmo tempo 
eficiente para chegar as respostas levantadas no início. Por fim, conclui-se que a inserção 
de linguagens intertextuais e híbridas somada ao uso de novas tecnologias na sua 
concepção mostraram ser determinantes no enriquecimento da proposta do filme, que de 
outra forma se colocaria em um lugar comum as demais produções do gênero. 
 
 
Palavras-chaves: Cinema; novas tecnologias; intertextualidade; hibridismo; narrativa. 



 

 

6 

ABSTRACT 
 

The abundant use of digital technology for recording and edition has become evident, 
allowing a transformation in how to see and how to do cinema. The technical enhancements 
pushed further not only the producing way, but also how the audiovisual language in which it 
is presented, creating new aesthetical possibilities. This research proposes an approach to a 
cinematographic piece which uses those elements in its composition. Regarding this whole 
aspect, the choice of the theme of the corpus was a piece of the Contemporaneum Brazilian 
Cinema, a specific cut was chosen for empiric aim: Afonso Poyart’s 2 Coelhos, 2012 (2 
Rabbits). Studying the fact that the selection and organization of the opus is to be used as 
corpus empiricus of this research, some questions are made: How do the new technological 
path and the infiltration of hybrid intertextual languages contribute to the upgrade process of 
the narrative line of the referred movie, in a right way distancing it from others 
contemporaneous Brazilian pieces, regarding its structure, and inserting it in the rol of 
productions of a contemporaneous movie? It is expected that the use of new technological 
environment, added to the use of different forms of audiovisual language as a whole – artistic 
genre, graphic art, graphics for games – indicates an advance in cinematographic production 
nowadays. As General Objective, it is intended to identify in 2 Coelhos the use of intertextual 
hybrid language, delivered as a result of the use of the new digital technology in the making 
of new ways of showing audiovisual elements in the movie. As Specific Objectives: to 
explore the narrative voice present in the movie; to define what is seen for polifony, dialogism 
and intertextuality, through historical perspective; to list the concepts of hybrid language seen 
in movie-making; to analyze the intertextuality present in the production, by comparing visual 
elements of the movie which have reference from other midia and art; to identify the 
construction of hybrid images by the intersection of new technological parafernalia from other 
audiovisual media – games, visual arts and animation. For the critic analyzis, in its own 
intertextual way, it is supported by authors like Jean Pouillon, Normam Friedman and Ligia 
Chiappini Moraes Leite, related to the narrative focus; of the linguistic concept oriented by 
Mikhail Bakthin, about monological, dialogical and polifonic texts; Julia Kristeva’s text about 
intertextuality; as theoritical advisors about cinema and new technologies: Arlindo Machado, 
Ismail Xavier, Jacques Aumont, André Bazin, Noel Burch, David Bordwell, Kristin Thompso, 
Robert Stan. To list, in Poyart’s movie, these characteristics – intertexuality, hybridization 
and new tchnologies – it was necessary to identify and separate, inside the vast visual array 
of the film, six scenes (or sequences). The option of use of these specific pieces was both 
dinamic and efficient, to answer the first raised questions. At last, it is understood that the 
insertion of hybrid intertextual language, added to the use of new technology in its womb, is 
determinating factor of a huge enhancement in the motion of the movie. Otherwise it would 
be just one more production of the genre.  
 
Key-words: Cinema; new technologies; intertextuality; hybridism; narrative. 
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INTRODUÇÃO 
  

O uso de tecnologias digitais de captação e edição aumentou muito nas 

últimas décadas, proporcionando uma transformação na maneira de ver e fazer 

cinema. Os avanços técnicos evoluíram o modo de produção bem como a forma 

com que a linguagem audiovisual é apresentada, criando novas possibilidades 

estéticas. Essa pesquisa propõe uma abordagem em uma produção cinematográfica 

que faz uso desses elementos na sua construção. Levando em conta esse 

panorama a escolha do corpus foi definida a partir de um recorte no cinema 

brasileiro contemporâneo, sendo selecionado como objeto empírico de estudo o 

filme 2 Coelhos, lançado em 2012, escrito e dirigido por Afonso Poyart.  

A importância desse enfoque se dá pelo fato de ser um filme que se apropria 

de linguagens pouco usuais nas produções contemporâneas nacionais, inserindo 

elementos encontrados em outras formas de representações audiovisuais, não 

direcionadas especificamente para o cinema, mas também para a televisão e mídias 

como games, além de artes plásticas e animação. No que concerne à área de 

Estudos de Cinema, a pesquisa é relevante para verificar o diálogo de linguagens na 

geração do filme, bem como para analisar as etapas de construção na obra de 

Afonso Poyart. A relevância se dá ainda pela atualidade da produção e pela análise 

de um material desenvolvido no Brasil que acaba sofrendo influência de processos 

técnicos normalmente encontrados em filmes estrangeiros recentes. 

Tendo em vista a organização da obra selecionada como corpus empírico 

desta pesquisa, formula-se o seguinte problema: de que modo os novos meios 

tecnológicos e a intervenção de linguagens híbridas e intertextuais contribuem para 

o enriquecimento da narrativa no referido filme, diferenciando-o das obras brasileiras 

contemporâneas, em termos de procedimentos estruturantes, para inseri-lo na linha 

de produções de um cinema contemporâneo? 

O que se pressupõe é que o uso dos novos meios tecnológicos, somado à 

utilização de diferentes formas de linguagens que advêm das áreas audiovisuais 

como um todo, das artes gráficas e dos jogos para computador, caracteriza um 

avanço nas produções cinematográficas contemporâneas, enquadrando o filme de 

interesse desta pesquisa, que acaba incorporando parte desses elementos em sua 

concepção. Por não se conformar aos dogmas estilísticos vigentes e por criar 
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brechas de expressividade em meio ao senso comum, o filme poderia afirmar-se 

pela própria diferença, ou até mesmo, instaurar um novo paradigma na 

cinematografia do gênero. 

 Como objetivo geral, pretende-se identificar no referido filme o uso de 

linguagens intertextuais e híbridas mediadas pela utilização das recentes tecnologias 

digitais na construção de novas formas de representação dos elementos 

audiovisuais na produção referida. E como objetivos específicos tem-se explorar a 

voz narrativa presente no filme e posteriormente classificá-la; definir através, de uma 

perspectiva histórica, o que se entende por polifonia, dialogismo e intertextualidade; 

elencar os conceitos que definem as linguagens híbridas observadas nas produções 

do cinema, através de formas e imagens, que dialogam com várias áreas da 

representação artística; analisar a intertextualidade presente na produção, por meio 

de comparação de elementos visuais do filme com referentes em outras mídias e 

artes; identificar no filme a construção das imagens híbridas através da interseção 

dos novos meios tecnológicos oriundos das linguagens audiovisuais, dos games, 

das artes plásticas e da animação.  

Quanto aos fins, propõe-se uma abordagem analítica interpretativa, de caráter 

qualitativo, com base em estudos intertextuais, intermediáticos e interartes.  Em um 

primeiro momento, a análise crítica, em seu caráter intertextual, é o método 

escolhido para a elaboração da dissertação que tem aporte em autores como: Jean 

Pouillon, Normam Friedman e Ligia Chiappini Moraes Leite, em relação ao foco 

narrativo; dos conceitos linguísticos, que partem do pensamento de Mikhail Bakthin, 

sobre texto monológico, texto dialógico e polifonia; ainda de Julia Kristeva, sobre 

intertextualidade; 

De forma mais específica, busca-se definir, através de uma perspectiva 

histórica, o que se entende por produção e pós-produção no cinema clássico e 

moderno; identificar a inserção de imagens com uso de linguagens distintas; e, 

ainda, explorar a intertextualidade e o hibridismo, por meio de comparação entre 

elementos visuais do filme e os de outras mídias e artes. Como referencial teórico 

em cinema e novas tecnologias, são adotados critérios definidos por autores como: 

Arlindo Machado, Ismail Xavier, Jacques Aumont, André Bazin, Noel Burch, David 

Bordwell e Kristin Thompso, Robert Stan, Julio Plaza e Mônica Tavares. Investigam-

se, por intermédio de formas e imagens que dialogam com várias áreas da 

representação artística, a possível configuração estética que elas simbolizam no 
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filme estudado, com ênfase nos processos de criatividade e de competência 

cinematográfica.  

 Quanto aos meios a serem utilizados, emprega-se a investigação 

bibliográfica; análise de trechos do filme, com quadros ou segmentos fílmicos, 

recortados a partir de uma amostragem que inclui as diferentes formas de linguagem 

envolvidas no processo. Cabe nesse momento salientar que o filme contém uma 

diversidade de cenas que possuem elementos do interesse desta pesquisa, seja 

sobre um aporte intertextual ou híbrido, mas devido às possibilidades interpretativas 

serem variadas e o volume para análise também, faz-se a opção de selecionar 

partes da obra para melhor explorar suas características dentro dos objetivos 

propostos anteriormente. 

Tendo em vista o referencial teórico aplicado à análise interpretativa de 

trechos selecionados do filme em questão, esta dissertação está apresentada em 

cinco capítulos. No primeiro, para deixar mais claro de onde foram extraídos os 

trechos usados para análise e de como a voz do narrador é importante para o 

desenrolar da história, fez-se a opção de apresentar o enredo de 2 Coelhos para um 

melhor entendimento da obra. 

No segundo capítulo, apresenta-se a fundamentação teórica da pesquisa, 

abordando os três eixos bases de investigação sobre o objeto. O primeiro se refere à 

análise da voz narrativa; o segundo com a investigação das inserções intertextuais 

presentes na produção; o terceiro com a observação das intervenções híbridas, 

através do desenvolvimento das tecnologias audiovisuais. 

No terceiro capítulo, é analisada a voz do narrador que no filme, além de ter o 

papel de conduzir o enredo, pertence ao personagem principal da trama. A 

importância dessa abordagem se faz pertinente pela maneira como as rupturas na 

narrativa, em que acontecem as intervenções intertextuais e híbridas, são 

precedidas e conduzidas por essa voz, tornando-se um elemento de importância 

relevante na pesquisa. Ainda seguindo esses conceitos é feita uma comparação do 

uso desse foco narrativo no filme, com similares na literatura, no cinema e em jogos 

de videogame. 

No quarto capítulo, são analisados três fragmentos do filme que usam dos 

conceitos de intertextualidade na sua construção. Para ilustrar esse referencial texto-

fonte os trechos selecionados pertencem a três universos distintos, os de 

videogames, das artes plásticas e do desenho animado.  
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A seguir, no quinto capítulo, de forma a ilustrar o uso de novas tecnologias 

audiovisuais, são analisadas três cenas onde a junção de linguagens técnicas 

distintas é aplicada na formatação de uma terceira, híbrida, da união das anteriores, 

criando uma nova representação visual.  

 Ao final do trabalho, a partir das reflexões e dos resultados de todas as 

análises desenvolvidas, são tecidas as considerações finais. 
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1 O ENREDO DE 2 COELHOS 

 

 O filme 2 Coelhos, dirigido e roteirizado por Afonso Poyart, com produção do 

ano de 2012, é um dos exemplos dos avanços pelo qual a produção cinematográfica 

brasileira passou desde o período que foi denominado de Retomada do Cinema 

Nacional. Esse momento na história recente do Brasil acontece com o governo 

Itamar Franco, logo após o impeachment de Fernando Collor de Melo da 

Presidência da República, em 1992. Collor é responsabilizado pelo quase 

desaparecimento das produções audiovisuais por ter permitido durante seu governo 

a retirada de incentivos estatais, além do fechamento da Empresa Brasileira de 

Filmes S.A. (Embrafilmes) e da transformação do Ministério da Cultura em 

Secretaria. Sem esses apoios o cinema nacional praticamente desapareceu naquele 

período e caindo em descrédito frente ao público. 

 A retomada tem início com a promulgação da lei 1840/92, que deu permissão 

a pessoas físicas e jurídicas a apoiarem as produções com posterior dedução no 

Imposto de Renda. Em 1993, ocorreu a implementação da Lei do Audiovisual, que 

autorizava às empresas particulares a investirem na realização de filmes em troca 

de isenções fiscais. Com essa abertura para a iniciativa privada, entre os anos de 

1995 e 2002, foram produzidos entre 20 a 30 filmes por ano, com um aumento de 

espectadores de 400 mil para 25 milhões (CALDAS; MONTORO, 2006). 

 Vale lembrar que nesse período várias produções foram sucesso de crítica e 

público, como Carlota Joaquina: Princesa do Brazil (1995), da diretora Carla 

Camurati, e O Quatrilho (1995), do diretor Fábio Barreto, este indicado ao Oscar na 

categoria de melhor filme estrangeiro em 1995. Três anos depois, mais ao final da 

década de 1990, outro filme nacional Central do Brasil (1998), do diretor Walter 

Salles, concorreu a estatueta de melhor filme estrangeiro. Naquele ano, 1998, a atriz 

Fernanda Montenegro, protagonista de Central do Brasil, também foi indicada ao 

Oscar de melhor atriz por sua atuação no filme. Já na década seguinte outras duas 

produções merecem destaque: Cidade de Deus (2002), dirigido por Fernando 

Meirelles, e Tropa de elite (2007), direção de Joé Padilha, também pertencem a 

essa nova safra de filmes nacionais. 

 A produção de Poyart, quase duas décadas depois da retomada do cinema 

nacional, encontra-se em um outro panorama, explorando linguagens e novas 

tecnologias em sua concepção. O filme teve um orçamento divulgado de 3,5 milhões 
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de reais, sendo que 80% foi bancado pela produtora de Poyart, a Black Maria, 

especializada em comerciais para área publicitária. Cabe salientar que muito do que 

se vê na produção em relação aos efeitos visuais de pós-produção e linguagem 

audiovisual, advêm da experiência adquirida nos projetos publicitários. Vale 

comentar, também, que logo após 2 Coelhos entrar no circuito nacional de cinema, 

sua repercussão perante a crítica fez com que Poyart fosse convidado a dirigir uma  

produção estrangeira, Presságios de um crime (Solace, 2015), com elenco 

encabeçado por Antony Hoppiks, Colin Farrell e Jeffrey Dean Morgan, lançado em 

fevereiro de 20161. A seguir, para um melhor entendimento do filme 2 Coelhos, será 

apresentado o seu enredo. A intenção é facilitar a compreensão da história através 

de seu protagonista-narrador, bem como dos trechos extraídos da obra que serão 

usados posteriormente para análise.  

A trama se desenvolve em torno de Edgar, um jovem inteligente, insubmisso, 

que se envolve em um acidente de trânsito, do qual acaba sendo responsável pela 

morte de duas pessoas, um menino e sua mãe. Como ele pertence a uma família 

rica e com certo grau de influência, consegue, por meio de suborno, ser absolvido de 

seu crime. Arrependido, elabora um plano para se redimir e, ao mesmo tempo, punir 

as pessoas e o sistema judiciário corrupto que o absolveram. Em cima dessa trama 

se desenrola todo o enredo do longa-metragem, com narrativa elaborada e 

fragmentária, características presentes também em alguns filmes do cinema dito 

pós-modernista, em particular pela similaridade com os dirigidos pelo diretor 

estadunidense Quentin Tarantino e pelo britânico Guy Ritchie. Para Stam, 

 

O pós-modernismo, como matriz discursiva/estilística, enriqueceu a teoria 
do cinema e a análise fílmica ao chamar a atenção para um câmbio 
estilístico na direção de um cinema midiaticamente consciente, de múltiplos 
estilos e reciclagem irônica [...]. Para esse cinema híbrido pós-moderno, 
tanto os modos vanguardistas modernistas de análise – com o cinema como 
instigador de rupturas epistemológicas – quanto os modos de análise 
elaborados para o “cinema clássico” não mais “funcionam”. (STAM; 
SHORAT, 2005, p. 407). 

 

 A história começa com a cena do atropelamento de uma mulher e uma 

criança, em câmera lenta, com a imagem levemente desfocada em sua extremidade. 

                                                        
1
 Faz-se uma ressalva em relação ao filme Presságios de um crime (2015), cujo o genero é um thriller 

de mistério, que não tem os mesmos recursos de linguagem e novas tecnologias presentes na 
produção de 2 Coelhos. 
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Em seguida, ocorre um corte para um personagem acordando assustado, passando 

a ideia de que tudo foi um sonho – e esse é só o primeiro de muitos flashbacks2 que 

aconteceram no decorrer da narrativa. Entra, então, uma voz fora de cena, ou 

locução em off, que pertence aparentemente a esse personagem que acordou e 

começa a narrar o que ele almejava ser na vida. No decorrer da cena, com ele 

andando pelo apartamento, percebe-se que sua vida é basicamente navegar por 

sites eróticos e passar o tempo jogando videogame.  

A voz em off continua e, agora, demonstra claramente pertencer ao 

personagem do início do filme, que fala sobre ter retornado ao Brasil com um 

propósito, ainda não revelado. Depois disso, um novo flashback faz um breve 

resumo sobre sua vida até aquele momento; de um jovem nerd sempre ligado em 

tecnologia, que estava envolvido em projetos avançados na faculdade, mas que no 

primeiro emprego percebe uma incompatibilidade em se enquadrar com o mundo 

corporativo e receber ordens. Retornando à narrativa, ele menciona o plano que tem 

em mente, enquanto em uma espécie de lan house ele adquire um equipamento 

eletrônico que funciona como um sensor de proximidade. Após ser indagado sobre o 

uso do equipamento, ouve-se a voz do narrador revelando que vai fazer justiça com 

o aparelho, usando a expressão popular “matar dois coelhos com uma cajadada só”. 

Nesse momento, ele conta sobre um plano que está amadurecendo desde que 

estava fora do Brasil e que ainda faltava uma peça para concretizá-lo. 

 Na sequência, dentro de seu carro parado em um semáforo, antes de ser 

assaltado por um motoqueiro, o narrador se apresenta formalmente como Edgar. 

Depois disso, o filme muda de espaço, vai da cidade para o subúrbio, em um dos 

saltos que ocorrem durante a narrativa para mostrar outros personagens, em outras 

situações, que também fazem parte do enredo, usando a montagem paralela3 como 

recurso. Em uma casa na periferia, o narrador apresenta o personagem Bolinha, que 

faz parte de uma quadrilha de bandidos comandada por Maicon. Eles estão 

envolvidos no sequestro, de uma jovem oriental, que termina de forma errada, 

culminando com a morte da refém e, posteriormente, de sua mãe que estava 

levando o dinheiro do resgate.  

                                                        
2 Essa figura narrativa (a palavra inglesa flashback conota a repentinidade dessa “volta” no tempo) é 

a mais banal e consiste em apresentar a narrativa em uma ordem que não é a história (AUMONT, 
2003, p.131).  
3 “(...) alterna imagens ou série de imagens, mas estas não têm ligação temporal entre si, 

notadamente nenhuma relação de simultaneidade” (AUMONT, 2003, p.220). 
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 Nesse momento, muda-se de cena, e o narrador apresenta outra personagem 

importante envolvida na trama, seu nome é Julia. Promotora pública, é casada com 

Henrique, um “advogado de bandido”. Ambos trabalham juntos, ela fornecendo 

informações privilegiadas que descobre no Ministério Público e ele usando tais 

informações para livrar seus clientes da cadeia.  

Novamente ocorre a mudança de cena de personagens, em mais um salto, 

para apresentar o personagem Maicon e sua função dentro da história – até então 

desconhecida. São seus comparsas que estavam envolvidos no rapto da jovem 

oriental. Para que o sequestro desse certo, Maicon contava com a ajuda de um 

policial, Robério, que prestava serviços de segurança nas suas folgas, na empresa 

onde trabalhava a mãe da jovem sequestrada. Robério ficaria com metade do 

dinheiro por ter arquitetado todo o plano, só que é traído por Maicon e morto em 

uma emboscada.  

Maicon, então, é indiciado pela morte do policial, por meio de provas 

anônimas que aparecem na mesa de um promotor no Ministério Público, e vai 

precisar da ajuda de Julia e Henrique para se livrar da cadeia. Surge aí a 

possibilidade de livrar Maicon da prisão com a colaboração de um político influente, 

que prestaria o serviço em troca de uma quantia em dinheiro. 

 A história retorna para Edgar, que entra no restaurante de seu pai, onde 

outros dois personagens importantes da história estão presentes. O primeiro é 

Walter, um ex-professor universitário que é gerente do restaurante. Nesse contato 

inicial, o narrador não faz nenhum comentário sobre ele, mas direciona o olhar para 

o outro personagem de grande importância para seu plano, que é o Deputado Jader, 

o político com o qual Julia e Henrique estão em contato para livrar Maicon da prisão. 

Ele tem o típico perfil do político corrupto que chega com boas intenções ao poder, 

mas rapidamente entra em esquemas de propinas e desvios de verbas públicas. No 

restaurante, recebe o primeiro contato de Henrique sobre a proposta para ajudar a 

livrar seu cliente da cadeia. 

 O filme retorna ao personagem Edgar, que encontra por acaso com o 

assaltante de moto que o roubou no início do filme, em uma barraca de cachorro-

quente. Seu apelido é “Velinha”, e esse novo encontro faz com que Edgar o inclua 

em seu plano que, segundo o próprio, precisa de uma última peça para ter início. 

Após Velinha sair da delegacia, Edgar o segue e faz a ele uma proposta para que 

participe do furto de uma quantia grande em dinheiro; sua recompensa será a 
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metade desse valor. O dinheiro ao qual Edgar se refere é o que Maicon vai enviar 

para o deputado Jader como suborno para livrá-lo da prisão. 

 Enquanto isso, no restaurante, o pai de Edgar conversa com Walter. Nesse 

momento, o narrador, Edgar, apresenta o papel do personagem Walter na trama. 

Walter é a pessoa que tem a mulher e o filho atropelados no início do filme, até 

então tendo Edgar como o culpado. Com a morte de sua família, o pai de Edgar, por 

compaixão, oferece emprego para Walter no restaurante após ele abandonar a 

universidade onde lecionava. 

 Nova elipse temporal4, agora mostrando a quadrilha de Maicon transportando 

o dinheiro para o deputado Jader. No caminho ao ponto de encontro, eles são 

interceptados por Velinha e seu comparsa e, após uma perseguição, conseguem 

parar o carro e roubar o dinheiro dos capangas. Logo depois, Henrique conversa 

com Maicon sobre o furto do dinheiro e o bandido diz que Julia está envolvida no 

caso e que Henrique tem que se livrar dela. Por isso, ele manda o advogado buscá-

la e ir para um lugar afastado, definido antecipadamente, onde irá matá-la. Já no 

local, enquanto Henrique discute com Julia, hesitando em atirar, é ele quem leva um 

tiro e morre. Na sequência, aparecem Maicon e seus capangas, os verdadeiros 

autores do tiro, e Maicon revela que Henrique o estava traindo, que tinha encontrado 

provas em seu escritório que o incriminavam pelo roubo do dinheiro do deputado 

Jader. No meio dessa discussão, descobre-se que Maicon e Julia têm um caso, e 

que ela diz estar grávida dele. 

 Novo salto, agora para o subúrbio na casa de Velinha, que a quadrilha de 

Maicon invade para matar seu comparsa e recuperar o dinheiro que está dentro de 

uma mala. A descoberta do envolvimento de Velinha no roubo, e seu esconderijo, 

acontece com as provas encontradas anteriormente no escritório de Henrique. Em 

outro flashback, vê-se que a mala é preparada por Edgar com um sensor de 

aproximação mais uma carga de explosivo plástico colocados em um fundo falso. 

Ele entrega essa mala para Velinha, que coloca ali a sua metade do dinheiro do 

roubo. É essa mala que o os comparsas de Maicon encontram e recuperam com o 

dinheiro. 

                                                        
4 Fala-se de elipse cada vez que uma narrativa omite certos acontecimentos pertencentes à história 

contada, “saltando” assim de um acontecimento a outro, exigindo do espectador que ele preencha 
mentalmente o intervalo entre os dois e restitua os elos que faltam (AUMONT, 2003, p.96). 
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 Em outro flashback, Walter aparece dando aula em uma biblioteca. O assunto 

é a corrupção. Sua fala é intercalada com cenas da esposa do deputado Jader, 

Sofia, em uma narrativa que promove o envolvimento das duas situações: a mulher 

do deputado irá colocar-lhe um transmissor antes que ele vá encontrar-se com 

Maicon e a mala de dinheiro recuperada, que tem uma bomba em seu fundo falso, e 

essa será acionada quando o receptor detectar o sinal do transmissor colocado em 

Jader.  

 O que vem na sequência é a expectativa do encontro entre Maicon e Jader, o 

primeiro de posse da mala com o transmissor e o explosivo. O segundo com o 

receptor escondido na roupa. Só que, na hora em que vai para o encontro, Maicon 

leva Julia com ele, sem que ela saiba da existência da bomba. Paralelamente, Edgar 

também está indo para o encontro – supostamente para presenciar o desfecho, e 

curiosamente seguido por Walter. Ao cruzar com o carro de Maicon, ele vê Julia lá 

dentro, o que inicia uma perseguição até onde está o deputado Jader, em um 

estacionamento. Nesse momento, outro flashback explica a relação entre Julia e 

Edgar, que dois anos antes se conheceram na sala de espera de um consultório 

psiquiátrico e se apaixonaram. Mas adiante, em um certo dia quando estão voltando 

de um jantar, Edgar embriagado se envolve no acidente que acaba com a morte da 

família de Walter. Após o acidente ele é julgado, absolvido e após passar dois anos 

fora do Brasil, Edgar retorna e coloca seu plano em prática: para ele, justiça; para 

Julia, dinheiro e a felicidade junto a ele. Nesse entremeio, fica claro que Julia é sua 

cúmplice, está grávida dele e sabe de toda a organização desse plano elaborado, 

que também envolve Maicon e o deputado Jader.  

 Chegando ao ponto de encontro, Julia vai fazer a entrega da bolsa, mas ao se 

aproximar de Jader um sinal sonoro em forma de bip começa a tocar, alertando 

sobre a distância letal da mala – Edgar, então, intervém. Logo atrás chega Walter, 

que a princípio parecia vir de encontro a ele para atirar, e que depois o ajuda 

investindo contra os bandidos de Maicon, que o coloca como mais uma peça nesse 

plano de justiça arquitetado por ele. Em meio ao tiroteio, Edgar consegue pegar Julia 

e fugir, mas em seu encalço seguem Maicon e Jader em uma perseguição, que 

termina quando eles os perdem de vista, encontrando logo em seguida o carro que 

Edgar usou para fugir abandonado e a mala de dinheiro jogada em uma calçada. Ao 

vê-la, o deputado corre em direção a ela, que aciona o dispositivo de aproximação e 

explode, matando-o.  



 

 

19 

 Em outro lugar, aparecem Julia e Edgar caminhando pela rua com uma 

sacola preta, onde está o dinheiro retirado da mala. Em seguida, os dois estão em 

um quarto assistindo ao noticiário sobre a morte do deputado, quando Edgar fica 

nervoso e preocupado com a retaliação de Maicon e teme pela vida de seu pai. 

Assim, decide ir ao encontro dele no restaurante. Chegando lá, convence seu pai a 

acompanhá-lo sem fazer perguntas, levando-o até o seu esconderijo com Julia. Ao 

chegarem, revela-se ao público que o ponto de refúgio é a suíte de um hotel, onde 

Edgar não encontra Julia e, sim, Maicon a sua espera. Ele rende os dois, amarra 

seu pai e atinge-o com um golpe de espada em uma região não letal. Pede, então, 

que Edgar entregue todo o dinheiro ou vai deixar seu pai agonizar até a morte. 

 Logo que Maicon vai embora, Julia chega; ela havia ficado escondida no 

corredor, do lado de fora do quarto, enquanto os bandidos estavam lá. Edgar então 

liga para Walter, fala que sequestraram seu pai e pede para ele se preparar para 

cumprir o combinado que os dois tinham, sem que o assunto fique claro ao 

espectador naquele momento. Logo depois disso, Maicon liga para Edgar e muda os 

planos: vai entregar seu pai, não quer a metade do dinheiro, mas faz tudo isso em 

troca de Julia. Eles, então, definem um local e na hora da suposta troca, Edgar 

entrega Julia, que não sabia de nada, quando Maicon se aproxima de Edgar, fica 

frente a frente com ele e atira. Muda-se a cena, que agora mostra Edgar na maca de 

um hospital. Em outro flashback, Walter aparece dando uma aula cujo o tema é a 

morte. Em meio à sua explanação, intercalada com cenas de Edgar e seu pai sendo 

atendidos em uma sala de emergência, Walter finaliza seus pensamentos lendo o 

trecho de um livro, “só existe a vida, porque existe a morte”. Depois disso, a cena 

volta para Edgar deitado na maca, que morre em seguida. Novamente na aula de 

Walter, os alunos estão se levantando para ir embora, enquanto ele guarda seus 

livros, até que resta um só aluno, Edgar, que o olha com admiração e faz um 

cumprimento com a cabeça. 

 Volta a cena para dentro do carro de Maicon, onde ele e Julia discutem. 

Nesse momento, ela revela que o filho que espera não é dele, mas de Edgar. Ela 

então abre a porta do carro, ainda em movimento, e se joga. Um novo flashback 

para o início do filme mostra Edgar comprando o sensor de proximidade, que 

acionava com a aproximação de transmissor e receptor; ele havia adquirido também 

um transmissor que funcionava ao contrário, acionando com o afastamento. Uma 

nova elipse temporal mostra Edgar e Julia sentados, um pouco antes do encontro 
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com Maicon, quando ele coloca uma medalhinha de São Jorge presa em uma 

corrente em volta do pescoço dela. Na medalhinha, está colado o segundo 

transmissor que ele havia comprado. A cena retorna para Julia caída no meio do 

asfalto, depois corta para Maicon dentro do carro ouvindo um barulho intermitente do 

bip que vem da bolsa com a outra metade do dinheiro, e que quando percebe que 

está com o explosivo manda parar o carro e desce com uma arma nas mãos para 

atirar nela. Quando Julia vê o carro parando, imediatamente arranca o colar e o joga 

para mais longe, acionando o dispositivo na bolsa e explodindo o veículo. 

 Após a explosão, Walter chega em outro carro e resgata Julia. No automóvel, 

está ainda a outra metade do dinheiro de Maicon. A voz over de Edgar, como 

narrador da história, revela seu plano: unir Walter, de quem ele tinha tirado a família, 

com Julia, que sonhava em ter uma. Outro salto temporal, com um letreiro indicando 

que havia se passado dois anos, mostra Walter, uma menina e Julia, caminhando de 

mãos dadas com o sol atrás deles. Encerra o filme. 
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2. SUBSÍDIOS TEÓRICOS E BASES PARA ANÁLISE.  
 

 No presente capítulo, constará a fundamentação teórica da pesquisa, 

abordando os três eixos bases de investigação pretendidos dentro do filme de 

Afonso Poyart. O primeiro se refere à análise da voz narrativa e sua importância no 

desenvolvimento da história; o segundo, à investigação das inserções intertextuais 

presentes na produção, partindo da sua conceituação na esfera linguística e 

posteriormente visualizando sua aplicação no suporte fílmico; e o terceiro, à 

observação das intervenções híbridas através do desenvolvimento das tecnologias 

audiovisuais. Como ressalva, vale destacar que as teorias visualizadas nessa etapa 

aparecerão posteriormente aplicadas nas análises dos recortes propostos, de 

maneira mais sintetizada, mas já justificada, como uma forma de melhor 

compreender os caminhos que foram delineados para explorar essa obra fílmica em 

sua complexidade de linguagens, incorporadas na sua construção.  

 Desse modo, primeiramente serão abordadas as teorias em torno da voz do 

narrador, que está presente no decorrer da história e serve como um fio condutor 

que guia o espectador em meio à trama. Sua importância é clara, por ser essa a voz 

do protagonista, e é através dela que todo o enredo vai se desenvolvendo. Mas para 

uma melhor investigação e compreensão da utilização dessa voz, é necessário 

antes um entendimento desse recurso literário dentro dos textos verbais, além de 

suas técnicas e formas de aplicação. Após essa visualização, é feita posteriormente 

no capítulo três uma contextualização com trechos do filme e o uso desse recurso 

em um texto cinematográfico, que é um dos focos de interesse dessa pesquisa. 

 Na segunda parte desse capítulo, são relacionadas as bases teóricas para a 

fundamentação da análise dos elementos intertextuais presentes no filme. Como 

mencionado anteriormente na introdução, no decorrer da história são incluídos 

trechos que fazem o uso de referências a outros meios de linguagens, presentes em 

outros produtos audiovisuais ou em alguma escola artística. Essa relação texto-

fonte, hoje conhecida por intertextualidade, é oriunda do universo dos estudos 

literários; sendo que, para formalizar as bases teóricas dessa fundamentação, 

utilizam-se os conceitos de Michael Bakthin e Julia Kristeva, aplicados à análise 

desses recortes extraídos do filme. 

 Ao fim desse capítulo, são elencadas as bases teóricas e os autores que 

fundamentam a análise dos trechos do filme que se utilizam de linguagem híbrida. 
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Essas intervenções presentes na produção advêm da evolução tecnológica pela 

qual estamos passando nas últimas décadas, que proporcionam a aplicação de 

novas experiências visuais dentro das produções cinematográficas. O que se 

pretende é, além de subsidiar a pesquisa com as atuais teorias referentes ao 

hibridismo, contextualizar cronologicamente a evolução desses meios com a história 

do cinema. 

 Vale destacar, ainda, que durante as investigações são acrescentados, com a 

devida relevância, além dos subsídios teóricos destacados nesse capítulo, outros 

que servem para rerenciar e auxiliar as posteriores análises que, como opção, estão 

mais próximas dessas fontes de investigação para melhor esclarecimento delas. 

 

2.1 A VOZ DO NARRADOR: DA LITERATURA AO CINEMA. 

 

 No filme 2 Coelhos, é utilizado um recurso comum no cinema: a voz do 

narrador. No decorrer da história cinematográfica e também atualmente, observam-

se momentos nos quais essa estratégia é aplicada em diversos gêneros fílmicos. 

Apesar das similaridades, pode-se notar que existem várias formas de emprego 

dessa voz, dependendo sempre da maneira como é conduzido o enredo. Nesse 

capítulo, sob o aporte de teorias presentes na literária e no cinema, pretende-se 

esclarecer o que é narrativa, o papel do narrador, a classificação da voz desse 

narrador dentro do texto e sua aplicação. 

 Contudo, antes de visualizar o emprego esse artifício no universo 

cinematográfico, vale destacar que essa forma de contar histórias surgiu 

primeiramente no campo literário, no qual se encontram as bases dos conceitos 

teóricos que se ramificaram para outras formas de linguagem, que serão explorados 

mais adiante através de tipologias que foram sendo desenvolvidas no decorrer da 

sua evolução. Em termos de tempo, há um período maior no desenvolvimento da 

literatura em várias culturas espalhadas pelo globo do que pouco mais de um século 

de cinema, que surge em 1895, a partir das primeiras projeções proporcionadas 

pelos irmãos Lumière, em Paris. A intenção é fazer um paralelo entre elementos que 

pertencem ao âmbito literário e são aplicados por sua vez à linguagem 

cinematográfica.  

 “Os primeiros filmes eram simples em forma e estilo. Eles normalmente 

consistiam de uma única cena enquadrando uma ação, filmada em plano de 
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conjunto” (BORDWELL; THOMPSON, 2013, p. 690). Apesar dessa aparente 

“simplicidade” das primeiras produções, no que diz respeito ao assunto, como a do 

trem chegando à estação, esses filmes já apresentavam uma história, uma nova 

forma de narrar um acontecimento, só que com o uso agora da imagem em 

movimento.  

 Com o aumento do número de exibições e de público, as histórias foram 

ficando mais elaboradas com o desenvolvimento de novas técnicas de montagem. O 

uso de textos literários e sua adaptação para a forma fílmica foi somente uma 

questão de tempo. Na tentativa de sair do universo do espetáculo popular, dos 

artistas de vaudeville, o cinema apropriou-se em determinado momento de 

romances consagrados como base de suas produções cinematográficas. 

 

Assim, em 1908, foi criada na França a Sociedade do Filme de Arte, cuja a 
ambição era “reagir contra o lado popular e mecânico dos primeiros filmes”, 
chamando atores de teatro famosos para adaptar temas literários como A 
volta de Ulisses, A dama das camélias, Ruy Blas e MacBeth. O filme mais 
conhecido dessa série é L’assassinat Du duc de Guise (roteiro do 
acadêmico Henri Lavedan, partitura musical de Camille Saint-Saëns), com o 
ator Le Bargy, que assinou a direção (1908). (AUMONT, 1995, p.91) 

 

 Todavia apesar das similaridades em relação ao que está sendo contado, a 

forma como é apresentada em ambos os meios tem suas diferenças, na primeira a 

linguagem textual e na segunda a linguagem visual. Na concepção literária como 

definição, segundo Aumont, “a narrativa é o enunciado em sua materialidade, o texto 

narrativo que se encarrega da história a ser contada. Porém, esse enunciado que, 

no romance, é formado apenas da língua, no cinema, compreende imagens, 

palavras, menções escritas, [...]” (ibid, 1995). Mas como será visto no decorrer do 

capítulo, existem vários pontos de convergência entre uma e outra, conforme as 

categorias e tipologias que serão apresentadas. 

 Partindo da afirmação anterior de que narrativa é uma história contada, no 

campo da literatura, é possível citar Ligia Chiappini Moraes Leite, que diz “histórias 

são narradas desde sempre” (LEITE, 2001, p.5). Narramos porque estamos 

cercados de histórias, desde o que ouvimos na infância através de contos de fadas;  

ao que lemos sobre a forma de um conto ou romances; ou, ainda, por meio do 

aprendizado cientifico, filosófico ou pelas parábolas na religião. Até mesmo nas 

conversas diárias, que consistem muitas vezes em contar um fato cotidiano, a 

narrativa é uma maneira das pessoas compreenderem o mundo que as cerca. Esses 
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fatos, presenciados ou vivenciados, muitas vezes advinham de uma pessoa que 

tinha a autoridade ou a experiência de comunicar, por meio de palavras ou da 

escrita. Dessa forma, desde muito tempo, se interpôs a figura de um narrador. 

 Com o passar dos tempos, a complexidade das histórias acabou por ocultar a 

presença desse interlocutor, escondendo-o gradativamente atrás de outros 

narradores ou de fatos narrados e muitas vezes tornando-o personagem-narrador, 

em fusões cada vez mais complexas. Segundo Leite, “quem narra, narra o que viu, o 

que viveu, o que testemunhou, mas também o que imaginou, o que sonhou, o que 

desejou. Por isso, narração e ficção praticamente nascem juntas” (ibid, 2001, p.6). 

 Essa complexidade entre ficção, realidade e necessidade de verossimilhança 

permeia boa parte dos estudos relacionados ao “foco narrativo”5, que, como 

ressalva, vale destacar os pontos principais dessa técnica para tornar mais claros os 

caminhos que seguirão no que se refere à análise do filme abordado. Pretende-se 

identificar, na obra de Afonso Poyart, em qual desses universos técnico/teóricos se 

enquadra a voz desse narrador, que nesse caso em particular é o protagonista de 

seu filme, que veremos como se apresenta através das categorias encontradas nos 

estudos literários. 

 De início, Leite cita Wayne Booth, que cunha a categoria do Autor Implícito, 

na qual “o autor não desaparece, mas se mascara constantemente atrás de um 

personagem ou de uma voz narrativa que o representa” (ibid, 2001, p.18). É nesse 

ponto que surge uma primeira definição do que seria a voz do narrador, a imagem 

do autor real criada pela escrita, por assim dizer, para que ele comande tudo na 

obra, desde os seus andamentos, os personagens, acontecimentos, o tempo – tanto  

o cronológico quanto o psicológico – com seus flashbacks, o espaço e a linguagem 

presentes na história. Para melhor ilustrar outras categorias analíticas, adiante serão 

relacionadas as “visões” narrativas segundo Jean Pouillon6 e as tipologias de 

Normam Friedman7 sobre o “foco narrativo”. A relação entre elas com o Autor 

Implícito deixa mais clara a visão ampla da voz do narrador subordinado ao autor e, 

somente dessa forma, “pode levar-nos à visão de um mundo que transpira da obra, 

                                                        
5 Problema técnico da ficção que supõe questionar “quem narra?”, “como?”, “de que ângulo?”. Para 

muitos é sinônimo de ponto de vista, perspectiva, situação narrativa ou mesmo narrador. O termo 
ficou conhecido a partir do livro de Cleanth Brooks e R. P. Warren, Understanding Fiction, de 1943, 
que aparece, em inglês, como focus of narration (ibid, 2001, p.89). 
6 O tempo no romance, 1974. 
7 O ponto de vista na ficção: o desenvolvimento de um conceito crítico, 2002. 
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aos valores que ela veicula, à sua ideologia” (LEITE, 2001, p. 19). 

 Segundo a referida autora, são três possibilidades na relação narrador-

personagem destacadas por Pouillon (1974), a “visão com”, a “visão por trás” e a 

“visão de fora”. Cabe fazer uma descrição de cada uma para melhor interpretação e 

conhecimento do funcionamento delas dentro de um texto, dessa forma, quando for 

necessário realizar uma analogia com a linguagem cinematográfica será mais fácil 

relacioná-las.  

A “visão com” limita-se ao saber do personagem e seus acontecimentos, 

renunciando a amplitude do envolvimento com os outros participantes na história. 

Segundo o autor, “escolhe-se um único personagem que constituirá o centro da 

narrativa, ao qual se atribui uma atenção maior ou, em todo caso, diferente da que 

se atribui aos demais” (POUILLON, 1974, p.54). Na “visão por trás”, o narrador 

domina todo um saber sobre a vida do personagem e sobre seu destino. Ele poderia 

ser caracterizado como “onisciente”, porque sabe tudo o que acontece na narrativa, 

o que pensam, fazem ou dizem os personagens. Nesse ponto, o autor ilustra que o 

romancista está “por detrás”, “por um lado”, assim, ele não se encontra em seu 

personagem, mas, sim, distanciado dele; por outro lado, a finalidade desse 

distanciamento é a compreensão imediata dos móveis mais íntimos que o fazem 

agir” (ibid, 1974, p.63). Um exemplo do uso dessa “visão por trás” no cinema, pode 

ser visto na Fantástica Fabrica de Chocolate (2005), do diretor Tim Burton. Nela um 

narrador tem conhecimento sobre toda a história de vida do protagonista Willy 

Wonka. Ele narra fatos de forma não cronológica, visitando a infância do 

personagem, retornando ao presente, de forma a conhecer profundamente a vida 

dele.  E por fim, a “visão de fora”, que se limita a descrever os fatos, o narrador sabe 

menos que qualquer um dos personagens.  

 Outro autor, Maurice Jean Lefebve (1975), apropria-se das categorias de 

Pouillon (1974) e faz uso da distinção entre diegese8 (ou história) e discurso (ou 

narrativa), para criar uma classificação mais precisa. A “visão por trás” seria típica do 

romance clássico do século XIX, no qual diegese e discurso estão equilibrados. Na 

“visão com”, em alguns romances típicos do século XX, em primeira pessoa, haveria 

a predominância da narração sobre diegese. E, para finalizar, a “visão de fora”, na 

qual o autor aponta uma influência do cinema, característica então do século XX, 

                                                        
8 O mesmo que o narrado ou a fábula, por oposição ao discurso. (LEITE, 2001, p. 87). Definição a ser 

aprofundada posteriormente. 
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quando há o predomínio da diegese sobre a narração. 

 Outro autor que cria uma tipologia para tratar do narrador em obras literárias 

é Friedman, que desenvolveu categorias representativas em estado puro para 

melhor classificá-las. O autor ilustra as seguintes questões para sintetizar seus 

pensamentos: 

 

Já que o problema do narrador é a transmissão apropriada de sua estória 
ao leitor as questões devem ser algo como: 1) Quem fala ao leitor? (autor 
na primeira ou terceira pessoa, personagem na primeira ou ostensivamente 
ninguém?); 2) De que posição (ângulo) em relação à estória ele a conta? 
(de cima, da periferia, do centro, frontalmente ou alternando?): 3) Que 
canais de informação o narrador usa para transmitir a estória ao leitor? 
(palavras, pensamentos, percepções e sentimentos do autor; ou palavras e 
ações do personagem; ou pensamentos, percepções e sentimentos do 
personagem: através de qual - ou de qual combinação - destas três 
possibilidades as informações sobre estados mentais, cenário, situação e 
personagem vêm?); e 4) A que distância ele coloca o leitor da estória? 
(próximo, distante ou alternando?) (FRIEDMAN, 2002, p. 171 e 172). 

 

 No total, são oito as tipologias organizadas pelo autor. Cabe, portanto, fazer 

uma breve explanação de cada uma para ilustrar suas características. 1) Autor 

“onisciente intruso”, adota um ponto de vista divino, “visão por trás”, como classifica 

Pouillon (1974). Narra como se estivesse “de fora” ou “de frente”, alternando à sua 

vontade várias posições. Predominam suas próprias palavras, pensamentos e 

percepções, não incomum é um intruso traçando comentários sobre a vida, a moral, 

sem neutralidade, que podem não estar diretamente ligados a narrativa. Em certos 

momentos, tem acesso até ao pensamento dos personagens, causando uma falta 

de identificação dos leitores com estes. 2) Narrador “onisciente neutro”, fala em 

terceira pessoa, não faz comentários nem instruções na narrativa, apesar de se 

fazer presente ao leitor, em um estilo indireto. Os personagens normalmente não 

são explorados ao máximo, mantendo um certo afastamento, caracterizando uma 

“visão de fora”, definida por Pouillon. 3) “Eu como testemunha”, fala em primeira 

pessoa, normalmente na periferia dos acontecimentos. Como um personagem 

secundário, não consegue saber o que se passa na cabeça dos personagens, 

apenas pode interferir ou lançar hipóteses. 4) “Narrador-protagonista”, narra de um 

centro fixo, limitando suas percepções, pensamentos e sentimentos. Não tem 

acesso ao pensamento dos demais personagens e centraliza-se nos acontecimentos 

à sua volta. 5) “Onisciência seletiva múltipla”, não há propriamente narrador, a 

história vem da mente de múltiplos personagens, a narrativa é fragmentada em 
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vários pontos de vista deixados por eles e pelos fatos em volta. 6) “Onisciência 

seletiva”, é semelhante à anterior, a diferença está em um único personagem, com 

centro fixo como narrador-protagonista. Os sentimentos, pensamentos e percepções 

estão centrados, sendo mostrados diretamente. 7) “O Modo dramático” limita-se ao 

que as personagens falam e fazem, como no teatro. Cabe ao leitor deduzir a partir 

dos movimentos e palavras deles. Normalmente não funciona em textos longos, 

sendo mais usado em contos. 8) “A Câmera” é a categoria com o máximo de 

exclusão do autor. Segundo Friedman, “Nele, o objetivo é transmitir, sem seleção ou 

organização aparente, um ‘pedaço da vida’ da maneira como ela acontece diante do 

medium de registro: ‘Sou uma câmara’, diz o narrador de Isherwood na abertura de 

Adeus a Berlim (1945)” (FRIEDMAN, 2002, p. 179). 

 Podem-se citar, ainda, outras formas de como o narrador se apresenta, como 

nas categorias de “análise mental”, “monólogo interior” e “fluxo de consciência”. 

Segundo Leite, é através dessas tipologias que se entende boa parte dos romances 

do século XX. O primeiro tem os aspectos já vistos da onisciência seletiva múltipla e 

a seletiva, que é um aprofundamento dos processos mentais dos personagens. Já a 

segunda e a terceira, nas categorias literárias, acabam por serem sinônimos uma da 

outra. O “monólogo interior” estaria em uma forma mais antiga, porém direta e clara 

de apresentar os personagens com um aprofundamento maior nos processos 

mentais. Enquanto o “fluxo de consciência” seria uma forma mais extrema de fluxo 

contínuo de pensamentos. 

 De forma sintetizada, o que se pretende com a explanação dessas categorias 

e tipologias que ajudam a interpretar o papel do narrador dentro da narrativa, não é 

chegar a alguma fórmula conclusiva e exata de aplicação, mas, sim, de usá-las 

como ferramentas para identificar em que universo o protagonista do filme 

analisado, 2 Coelhos, se enquadra dentro dessas técnicas literárias. Vale destacar 

que as técnicas cinematográficas também foram absorvidas pelo romance, como 

aponta Ligia Leite, ao se referirem às diversas correntes de estudos literários do 

século anterior que fazem menção ao assunto. 

 No cinema como na literatura, a narrativa de um filme pode, ou não, ser 

conduzida por meio de um narrador. Esse agente dentro do enredo serve como um 

guia cuja a função é nos contar uma história, todavia, ele também não pode ser 

confundido com o autor. Para uma melhor distinção entre os termos, Aumont define 

da seguinte forma: 
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O narrador ‘real’ não é o autor, porque sua função não poderia ser 
confundida com sua própria pessoa. O narrador é sempre um papel fictício, 
porque age como se a história fosse anterior a sua narrativa (enquanto é a 
narrativa que a constrói) e como se ele próprio e sua narrativa fossem 
neutros diante da ‘verdade’ da história. Mesmo na autobiografia, o narrador 
não se confunde com a própria pessoa do autor (AUMONT, 1995, p. 110). 

 

 Sendo o narrador fictício e interno na história, ele assume várias facetas no 

papel de condutor dentro da narrativa. Como apresentado na tipologia de Norman 

Friedman (2002) na literatura, no cinema o narrador também assume algumas 

categorias dentro da história que se assemelham às destacadas pelo autor. Convém 

ilustrar algumas para um melhor entendimento da forma como ele se apresenta em 

determinadas produções no cinema. A mais amplamente usada é a do narrador 

como personagem da história. Essa forma narrador-personagem é a mais familiar de 

todas, por ser usada na literatura de maneira bem abrangente. No cinema, ele pode 

aparecer em primeira pessoa, porque além de condutor da história ele próprio é o 

protagonista. Nesse caso, o nível de conhecimento desse narrador em relação ao 

que se passa na mente dos demais personagens da trama se restringe aos fatos à 

sua volta, ou seja, ele não tem acesso a eles. Nesse contexto, o narrador ainda 

pode se apresentar na forma de testemunha, quando fica mais na periferia dos 

acontecimentos e mais distante do que se passa com os demais personagens.  

 No outro extremo, é possível ter o narrador não personagem, mais comum 

em documentários, nos quais normalmente tem-se uma voz austera que conta os 

fatos com profundidade e conhecimento de tudo e todos na narrativa. Pode aparecer 

da mesma forma na ficção, na qual essa mesma voz tem um ar divino e anônimo, 

pois apresenta todos os fatos de um ponto de vista para além do tempo e espaço, 

onde tudo sabe e vê, em um nível onisciente superior. Como deixa claro Bordwell e 

Thompson, essas classificações não são rígidas, podendo variar de acordo com o 

que a narrativa pretende, destacando que: 

 

Observe que qualquer um dos tipos de narradores pode estar presente em 
vários tipos de narração. Um narrador-personagem não é, necessariamente, 
restrito e pode falar de eventos que ele não presencia [...]. Um narrador não 
personagem não precisa ser onisciente e pode restringir os comentários ao 
que uma única personagem sabe (BORDWELL;THOMPSON, 2013, p.176). 

 

 O que o autor sugere é que, mesmo com uma classificação sobre a forma 

como o narrador se apresenta em determinado filme, que juda a entender seu papel 
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como agente que conduz a história, ela pode sofrer alternâncias que enriquecem a 

narrativa. Para que seja compreensível, cabe à narração guiar de forma que seja 

possível construir a história. O enredo organiza as pistas de maneira que oculte a 

informação em nome da surpresa, ou pode fornecer informações de forma que crie 

expectativas, sua finalidade é de distribuir esses elementos com objetivo de 

conseguir determinados efeitos.  

Esses efeitos dependem de muitos fatores que fazem parte da narração, um 

deles seria a quantidade e a profundidade de informações que são apresentadas. 

Essa quantidade de informação pode ser ilustrada utilizando as categorias 

“irrestritas” ou “restritas”, de Bordwell e Thompson (2013), que as usa como forma 

de exemplificar essa quantidade de informação em dois filmes. O primeiro O 

nascimento de uma nação, de D. W. Griffith (1915) tem como enredo duas famílias 

em meio à Guerra Civil Americana, a do norte, os Stonemam, e a do sul, os 

Cameron, onde toda uma conjuntura política e racial está em discussão. O 

conhecimento e alcance do espectador é muito amplo, o enredo leva a períodos 

históricos, regiões do país e vários grupos de personagens com suas características 

próprias. Nesse panorama, a narração de O nascimento de uma nação é muito 

“irrestrita”, sabemos e vemos mais do que qualquer outro personagem da história. A 

narração extremamente informativa, nesse caso, pode ser classificada como 

narração onisciente, caracterizada na tipologia de Friedman como “autor onisciente 

intruso”. 

 O segundo filme usado para exemplificar as categorias é À beira do abismo, 

de Howard Hawks (1946), que inicia com o detetive Philip Marlowe visitando o 

general Sternwoood, o qual deseja contratá-lo. As informações do enredo são 

disponibilizadas conforme ele as descobre. Durante o restante do filme, Marlowe 

está presente em todas as cenas, vemos e ouvimos tudo o que o personagem 

vivencia. A narração pode ser classificada como “restrita”, caracterizada na tipologia 

de Friedman como “narrador protagonista”, que fica fixo aos acontecimentos em 

volta dele. Nesse tipo de enredo, típico de filmes policiais, há vantagens ao limitar o 

alcance do conhecimento de Marlowe, que servem para gerar curiosidade e 

surpresa. 

 Já a profundidade de informações presentes em um enredo adentra um 

universo mais psicológico, para Bordwell e Thompson “assim como existe um 

espectro entre narração restrita e irrestrita, existe uma continuidade entre 
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objetividade e subjetividade” (BORDWELL; THOMPSON, 2013, p.169). Quando o 

enredo apresenta os personagens com suas características exteriores, tem-se uma 

visão “objetiva” deles. Agora, quando o enredo coloca o espectador no ponto de 

vista do personagem ao olhar algo, estaria dentro do universo subjetivo, vendo e 

ouvindo como se fosse ele, e esse grau é denominado de “subjetividade 

perspectiva”. Mais profunda que a anterior, seria a subjetividade mental, na qual 

ouvir-se-iam os pensamentos do personagem, ou ver-se-iam imagens de suas 

lembranças. De qualquer maneira, a maior ou menor intensidade dessas categorias 

fica a critério do cineasta. 

O que se procurou expor nesse momento do texto foi um referencial teórico 

acerca do uso da voz do narrador e a forma como se apresenta dentro de uma 

narrativa cinematográfica. Para criar esse panorama, partiu-se dos estudos que 

abordam esse assunto, fazendo um paralelo com sua aplicação na linguagem do 

cinema e seu funcionamento dentro de uma narrativa audiovisual. O que se 

pretende no capítulo de análise é usar essas teorias para identificar no protagonista 

do filme de Poyart, em qual categoria ele se enquadra dentro desse universo 

narrativo. 

 

2.2  DIALOGISMO E INTERTEXTUALIDADE: BASES TEÓRICAS 

 

 Nesse subcapítulo, pretende-se fazer uma abordagem das teorias 

relacionadas à construção do que poderia ser definido como cinema pós-moderno. 

Esse termo, cunhado a partir da década de 1980, é controverso no universo 

cinematográfico, “[...] é difícil definir a pós-modernidade (como a modernidade), pois 

a arte inteira do cinema é moderna, ou pós-moderna, conforme o ponto de vista” 

(AUMONT, 2003, p. 238).  

 No entanto, boa parte do que se produz nas últimas décadas segue um 

formato que enquadra nessa perspectiva, “[...] ele se caracteriza pelo gosto da 

citação, da intertextualidade em geral, pela criação de personagens complexas ou 

de narrativas sem personagens, pela ligação do cinema com o espetacular” (ibid, 

2003, p. 238). Nesse aspecto, o filme 2 Coelhos, de Poyart, carrega as 

características que são de interesse desta pesquisa. Porém, visto que o termo pode 

gerar diferentes interpretações, será empregado para essa análise, ao invés de 
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cinema pós-moderno, cinema contemporâneo. 

 Mas para uma análise bem referenciada, no que diz respeito a esses 

conceitos encontrados nas produções audiovisuais atuais, deve-se buscar onde 

foram alicerçados esses fundamentos que usaremos como base para as leituras dos 

capítulos adiante. Para deixar mais claro, essa estrutura teórica será tomada de 

“empréstimo” dos conceitos linguísticas, que partem do pensamento de Mikhail 

Bakhtin (1895-1975) sobre texto monológico, texto dialógico e polifonia; e, ainda, de 

Julia Kristeva (1941), sobre intertextualidade, para posteriormente serem aplicadas 

ao cinema. 

 Por definição, entende-se por texto monológico o discurso linear, onde o 

interlocutor não esta habilitado a intervir, se restringe a apenas a assimilar a ideia. 

Nesse universo monológico, o autor já definiu o que vai ser colocado na boca dos 

personagens, ela é representada como imagem sólida e acabada da realidade. Nas 

obras de Tolstói e Turguêniev, eles não têm ideia própria, somente incorporam as 

ideias do autor. Segundo Sandra Mara Moraes Lima, “monológico não é o contrário 

de dialógico, mas o oposto de polifônico ou plurilíngüe“ (LIMA, 2008, p. 30). 

Dialogismo diz respeito à noção de recepção/compreensão que constitui local 

comum do locutor e do interlocutor. Ou seja, o primeiro enuncia em função da 

existência do segundo, esperando desse último uma atitude responsiva. Em contra 

partida quando recebemos uma enunciação significativa essa nos propõem uma 

replica. O dialogismo não deve ser confundido com polifonia, esse é permeado por 

vozes polêmicas, diferentes vozes sociais que se defrontam, manifestam diferentes 

pontos de vista sobre um dado objeto, que no primeiro se manifesta em uma voz 

dominante que não gera uma discussão ou divergência. 

 O termo dialogismo, base do pensamento de Mikhail Bakhtin, surge com a 

publicação da primeira obra importante assinada por ele no início do Século XX, 

Problemas da poética de Dostoiévski, na qual o autor “[...] trata a questão que 

sempre fora fundamental na crítica de Dostoiévski, a relação entre Dostoievski como 

autor e sua diversificada galeria de personagens vociferantes e cheios de brilho” 

(STAM, 2000, p. 36). Bakhtin em seus estudos sobre sua obra literária, identificou 

que muitos discursos contidos no texto dialogavam com o mesmo peso entre si, sem 

que essa orquestração de vozes, de personagens ou mesmo do narrador, 

prevalecesse uma sobre a outra, dessa forma “a voz de Dostoiévski” se confunde 

com a voz desses e daqueles heróis; para outros, é uma síntese peculiar de todas 
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essas vozes ideológicas, para terceiros, aquela é simplesmente abafada por estas” 

(BAKHTIN, 1981, p. 1). Através desse confronto de diversas vozes, de intensidades 

variadas e consciências diferenciadas, Bakhtin assegura que a criação do romance 

polifônico foi a grande contribuição de Dostoievski à literatura moderna.  

 

O romance polifônico é inteiramente dialógico. Há relações dialógicas entre 
todos os elementos da estrutura romanesca, ou seja, eles estão 
contrapontisticamente em oposição. As relações dialógicas (...) são um 
fenômeno quase universal, que penetra toda a linguagem humana e todas 
as relações e manifestações da vida humana, em suma, tudo o que tem 
sentido e importância. (ibid, 1981, p. 34) 

   

 Essa polifonia regida por Dostoievski, “[...] consistia em forçar visões de um 

mundo aparentemente incompatíveis a dirigirem-se umas às outras no espaço de 

um mesmo livro, resultando uma nova mistura de vozes, um novo diálogo.” (STAM, 

1992, p. 37). Percebe-se aí uma construção democrática em relação ao personagem 

ficcional no pensamento bakhtiniano, que reflete um nível mais igualitário na sua 

relação com os demais. Esse discurso polifônico, então, estabelece uma relação de 

diferentes vozes internas e externas de diferentes textos, “[...] a polifonia pressupõe 

uma multiplicidade de vozes plenivalentes nos limites de uma obra, pois somente 

sob essa condição são possíveis os princípios polifônicos de construção do todo” 

(BAKHTIN, 1981, p. 28). Esse discurso dialógico e polifônico dentro do pensamento 

de Bakhtin, não se restringe unicamente à obra de Dostoievski, sua amplitude se 

relaciona com várias outras esferas de autores e textos, ou melhor, na variedade de 

gêneros e discursos que o antecedem, com outros tantos que o sucederem. 

  

Salientamos mais uma vez que não nos interessa a influência de autores 
individuais, temas, imagens e idéias individuais, pois estamos interessados 
precisamente na influência da própria tradição do gênero, transmitida 
através dos escritores por nós arrolados. Neste sentido, a tradição em cada 
um deles renasce renova-se a seu modo, isto é, de maneira singular. É 
nisto que consiste a vida da tradição. (ibid, 1981, p. 138) 

  

 Nessa explanação sobre o pensamento bakhtiniano, apesar de sua 

brevidade, procurou-se deixar evidente as bases da teoria desse autor, que tem uma 

amplitude e uma profundidade muito maior. No entanto, nesse recorte proposto, 

acredita-se ser suficiente para esclarecer os fundamentos principais para posterior 

aplicação nas análises. Ficam claras as diferenças entre texto monológico, que é 

permeado por uma única voz, como no romance realista de Tolstói, em oposição ao 
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texto dialógico, que é composto por várias vozes, presentes nos romances 

polifônicos, nos quais o autor, “[...] estuda o discurso interior, o monólogo, a 

comunicação diária, os vários gêneros de discurso, a literatura e outras 

manifestações culturais” (FARACO, 1988, p. 24). 

 Em cima das teorias desenvolvidas por Bakhtin, a semioticista Julia Kristeva, 

no final da década de 1960, se debruça novamente sobre os estudos que envolvem 

dialogismo e polifonia, e mesmo com um espaço de tempo de 40 anos, a autora 

considera os problemas por ele abordados na estrutura narrativa como sendo ainda 

atuais. “[...] a ‘palavra literária’ não é um ponto (um sentido fixo), mas um 

cruzamento de superfícies textuais, um diálogo de diversas escrituras: do escritor, 

do destinatário (ou do personagem), do contexto atual ou anterior” (KRISTEVA, 

1974, p. 62). Fica claro nessa passagem que ela revisita os conceitos dialógicos 

levantados por Bakhtin, nos estudos das obras literárias de Dostoievski, e através de 

um novo foco define os seus parâmetros para um entendimento de seus conceitos. 

 

Funde-se, portanto, com aquele outro discurso (aquele outro livro), em 
relação ao qual o escritor escreve seu próprio texto; de modo que o eixo 
horizontal (sujeito-destinatário) e o eixo vertical (texto-contexto) coincidem 
para revelar um fato maior: a palavra (o texto) é um cruzamento de palavras 
(de textos) onde se lê, pelo menos, uma outra palavra (texto) (KRISTEVA, 
1974, p. 64). 

 

 Nessa noção de coexistência entre textos, em que todo texto remete 

inevitavelmente a outro texto, ou autor a outro autor, haverá sempre um diálogo 

entre duas ou mais vozes, ou entre os vários discursos - o que levou a autora a 

adotar o termo intertextualidade, que por definição é a apropriação de um por outro e 

a geração de um terceiro. 

 

[...] todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção 
e transformação de um outro texto. Em lugar da noção de intersubjetividade, 
instala-se a de intertextualidade e a linguagem poética lê-se pelo menos 
como dupla. (ibid, 1974, p.64) 

 

 Indo adiante a partir dos conceitos bakhtinianos, a autora conduz ao termo 

“ambivalência”, que diz respeito aos estudos linguísticos e à inserção da história 

dentro do texto e do texto dentro da história, criando um sentido duplo que une a 

narrativa. Partindo desse ponto, Kristeva ilustra as principais categorias nas quais 

Bakhtin correlaciona esse diálogo dentro do texto, postulando até a necessidade de 
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uma ciência, a translinguística, na qual se compreendem as relações intertextuais no 

discurso. De forma sintetizada, essa ambivalência é representada por “[...] o 

monologismo de Tolstoi, épico, e o diálogo de Dostoievski, romanesco” (ibid, 1974, 

p.86), cujas categorias estariam em contraponto, discurso versus história; dialogismo 

versus monologismo; carnaval versus narrativa. 

 
[...] o autor pode se servir da palavra de outrem, para nela inserir um sentido 
novo, conservando sempre o sentido que a palavra já possui. Resulta daí 
que apalavra adquire duas significações, que ela se torna ambivalente. Esta 
palavra ambivalente é, pois, o resultado da junção de dois sistemas de 
signos. (KRISTEVA, 1974, p.72) 

  

 Kristeva, diferente da proposta de Bakhtin que não especifica de onde se 

originam as vozes em seu texto dialógico e nem as hierarquiza dando um mesmo 

peso, assegura que no novo texto as vozes serão reformuladas e que geraram um 

novo sentido. Nesse ponto a pesquisadora Denize Araújo, considerando a 

complexidade das terminologias adotadas pelos autores – dialogismo e 

intertextualidade – e para não as interpretar de forma errônea, propõe uma distinção 

em seus significados: 

 
Enquanto dialogismo e polifonia se referem em geral a “vozes” dentro de um 
texto (não vozes de outro texto), intertextualidade se refere ao processo 
pelo qual um texto se apropria de um outro anterior, que é adaptado, 
reestruturado, reformatado ou reconfigurado. Mesmo se as “vozes” de 
Bakhtin possam pertencer a outros textos, os conceitos de dialogismo e 
polifonia não têm a dimensão intertextual e nem a especificidade do uso do 
termo intertextualidade que Kristeva sugere. Para a autora, a 
intertextualidade cria um “mosaico” de intertextos que não se refere tanto à 
coexistência interna de vozes, mas à inclusão de textos externos e 
anteriores que interagem e se mesclam ao novo texto (ARAUJO, 2007, p. 
35-36). 

 

 Os pensamentos e conceitos desenvolvidos por Bakhtin e, posteriormente, 

revisitados e ampliados por Kristeva, têm como foco o universo de estudos literários 

e de discurso narrativo. Como apontado do início, nenhum dos dois autores fazem 

menção da aplicação dessas teorias em textos audiovisuais. O que se pretende, 

com o devido aporte de teórico, é fazer esse “diálogo imaginário”, segundo Robert 

Stam (1992), emprestando essas teorias para aplicá-las na análise do filme de 

Poyart. 

 Para ilustrar a aplicação dos conceitos vistos anteriormente no universo 

cinematográfico, primeiramente serão usados os conceitos de Bakhtin no filme 
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Central do Brasil, (1998), de Walter Salles, como exemplo do uso de texto 

monológico. Adiante para ilustrar o texto dialógico, aplicando como base também os 

conceitos de carnavalização, será utilizado o filme Macunaíma (1969), adaptada 

para o cinema por Joaquim Pedro de Andrade e O anjo exterminador (1962), de Luis 

Buñuel. E como exemplo para os conceitos de intertextualidade de Kristeva, o filme 

Ladrões de Sabonete (1989), de Maurizio Nichetti. 

 A caracterização de Central do Brasil, como exemplo audiovisual de um texto 

monológico, tem relação de como a narrativa, através da personagem principal 

Dora, cria uma ilusão de um voz única dentro do enredo que conduz a história. Uma 

característica que enfatiza essa colocação é do filme ter uma influência em uma 

estrutura clássica, com os personagens se deslocando nessa viagem movidos por 

tensões e tentativas de resolverem os conflitos, percorrendo um caminho feito de 

exposição, ação crescente, clímax, ação decrescente e resolução. Isso ilustra bem a 

saga que ela percorre com o menino Josué, que esta a procura do pai, seguindo um 

caminho contrário dos fluxos de migração do norte para o sul, terminando jornada no 

sertão nordestino. 

 Robert Stam, em “Bakthin – da teoria literária à cultura de massa”, tece um 

diálogo riquíssimo, relacionando os conceitos sobre literatura desenvolvidas pelo 

autor russo ao meio audiovisual, o cinema. De forma bastante clara, ele empresta as 

categorias desenvolvidas por Bakhtin, monologismo, dialogismo, polifonia e 

carnavalização e os coloca em pratica ao aplicá-los na análise de obras 

cinematográficas.  

 O que chama mais a atenção no livro é a relação que o autor faz da 

carnavalização, que o autor defini como “[...] a transposição para arte do espírito do 

carnaval [...]” (STAM, 1992, p. 48) com a obra de François Rabelais, visitada por 

Bakhtin, em que as distinções hierárquicas, as barreiras sociais, normas e proibições 

são temporariamente suspensas. Onde, em um curto período, as bases da 

sociedade se colocassem em nível de igualdade com as mais nobres.  

 A aproximação desses conceitos com a América Latina ocorre partindo de 

teóricos latino-americanos que viram na “carnavalização bakhtiniana” uma resposta 

para a diversidade encontrada na produção cultural do continente. Algumas obras 

fazem uma intertextualidade paródica entre a metrópole, representada pela Europa 

colonizadora, e a local marginalizada cultural e politicamente, fazendo com que os 

artistas, ironicamente, pertençam a duas culturas. No Brasil, a resposta vem nos 
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anos 20, com os modernistas a partir da Semana de Arte Moderna de 1922, fazendo 

sua ‘antropofagia’. Como foi cunhado o termo pelo manifesto proclamado por eles, 

os artistas tinham como objetivo a apropriação das informações e técnicas da 

metrópole, “[...] tem de engoli-la, carnavalizá-la e fazer uma reciclagem para 

objetivos nacionais” (ibid, 1992, p.49). Essa ‘antropofagia’, se colocarmos lado a 

lado com os conceitos de Bakhtin e Kristeva, pode ser chamada de dialogismo e, em 

termos mais atuais, intertextualidade, que para os modernistas daquele período não 

era só uma questão de falta de identidade ou de incapacidade, e sim uma questão 

de estratégia para se alcançar outro patamar, além do caráter multiétnico da cultura 

brasileira. 

 A canibalização proeminente na cultura brasileira se deve ao fato da 

pluralidade étnica pela qual é formada nossa sociedade.  O Brasil talvez seja o país 

da América Latina que mais agrega elementos diversificados, desde os povos 

indígenas que já estavam aqui, com a chegada dos portugueses que vieram para 

estabelecer a colonização, com os africanos que foram trazidos como mão de obra 

escrava, continuando com as incorporações, durante toda história do Brasil, nas 

várias ondas de imigração procedentes de outras nações. Essa polifonia de 

caracteres humanos forma a nossa base cultural, mas que tem em termos 

linguísticos, reverberações entre Europa e Ásia, anteriormente, e Europa e 

Américas, no período de colonização.  

 

Embora todas as culturas sejam polifônicas no sentido de incluírem 
gêneros, profissões e grupos etários distintos, algumas culturas são 
impressionantes por serem etnicamente polifônicas. A cultura-fonte 
multiétnica de Bakhtin, existente nas encruzilhadas da Europa e da Ásia, 
fornece inúmeros exemplos de polifonia cultural e étnica. De maneira 
semelhante, os países do Novo Mundo das Américas mobilizam miríades de 
vozes culturais - as dos povos indígenas (por mais abafadas que sejam 
essas vozes), as afro-americanos (mesmo distorcidas), as das comunidades 
judaicas, italianas, a hispânicas, e asiáticas – cada qual condensa, em 
contrapartida, uma multiplicidade de acentos sociais que têm a ver com 
gênero, classe e região – tudo fluindo numa polifonia de culturas mais 
ampla e não finalizada (STAM, 2010, p. 344). 

 

 Ao exemplificar através dessa relação polifônica de cruzamento cultural, que 

se perpetuou por vários pontos do globo, Stam extrai os conceitos linguísticos de 

Bakhtin para uma esfera mais ampla, para, assim, iniciar um diálogo com a 

linguagem do cinema. Dentro dos conceitos de dialogismo e carnavalização, o autor 

traz como um primeiro exemplo a obra de Mário de Andrade, Macunaíma, adaptada 
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para o cinema por Joaquim Pedro de Andrade. No livro, como posteriormente no 

filme, são encontradas várias referências aos estudos bakhtinianos, “[...] inversões 

carnavalescas, dialogismo paródico, heteroglossia social e artística, polifonia cultural 

e textual” (id., 1992, p.52). A obra é uma colcha de retalhos que engloba lendas, 

ameríndias, africanas e portuguesas, transformando ela em uma sinfonia de 

múltiplas vozes sociais do Brasil. Na versão para o cinema, encontramos muitos dos 

elementos, que constituem essa construção, que são materializados no decorrer da 

história, fazendo um paralelo para muitos dos conceitos estudados por Bakhtin. 

 

[...] uma ‘mulher’ branca absurdamente velha (interpretada por Paulo José), 
que fica de pé e grunhe até depositar no chão um bebê negro chorão de 
cinquenta anos de idade (Grande Otelo). O próprio nascimento, ao mesmo 
tempo prodigioso e grotesco, personifica a concepção de Bakhtin do 
imaginário típico do carnaval: o velho e grotesco, quase morto, parindo o 
novo (STAM, 1992, p.52). 

 

 Dando continuidade à análise, Stam ainda destaca outros elementos que 

fazem parte desses repertórios de vozes que constituem a adaptação do cineasta, 

como inversões sexuais, quando Macunaíma está fantasiado de divorciada francesa; 

incongruências linguísticas, quando macacos falam latim e o analfabeto Macunaíma 

escreve em português casto. São alguns exemplos dos procedimentos artísticos que 

Bakhtin teria classificado como carnavalesco. A obra de Mario de Andrade, adaptada 

para o cinema, não serve como único exemplo das possibilidades analíticas em cima 

dos conceitos de Bakhtin, outros filmes, de outros cineastas, em outros países, 

também podem ser usados como base para um elaborado estudo.  

  Outro exemplo é encontrado no diretor espanhol, Luis Buñuel, que possui 

material de riquíssima linguagem dialógica. Seus filmes, que normalmente são 

enquadrados como surrealistas, trazem em suas entrelinhas um fervoroso ataque às 

tradições e convenções rígidas estabelecidas por instituições oficiais. Um exemplo, 

dentre tantos que poderiam ser citados, é O anjo exterminador (1962), cujo enredo é 

de um grupo de pessoas que participam de um jantar elegante, que em determinado 

momento torna-se torturante, só que de forma não esclarecida no filme, os 

personagens não conseguem sair daquela situação. 

 
 
O filme também mostra variações satíricas de “subgêneros do discurso”, 
como, por exemplo, o diálogo bem-educado de duas pessoas que se 
detestam, mas são obrigadas a conversar com amabilidade. [...] Numa 
espécie de “gramática jocosa” da linguagem da etiqueta social, Buñuel cria 
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encontros discursivos absurdos. [...] Enquanto a etiqueta burguesa vais se 
desintegrando, Buñuel parece revelar provas linguísticas e discursivas de 
graves rupturas na trama de uma sociedade patologicamente cortês (ibid, 
1992, p. 70). 

 

 O filme Ladrões de Sabonete (1989), conta uma história um tanto surrealista. 

Após um blackout em uma emissora de TV, que estava transmitindo um filme arte 

em preto e branco, uma atriz de comerciais entra no filme e uma personagem  do 

filme arte entra nas propagandas. A intertextualidade acontece em dois níveis, o 

primeiro por trazer a estética de um gênero do cinema, que é o neo-realismo italiano, 

especificamente o filme Ladrões de Bicicleta (1948), de Vittorio De Sica. A segunda 

é a própria publicidade que aparece em vários comerciais fake, desde cosméticos a 

sabão para lavar roupas. Todo esse repertório, devidamente repaginado, foi usado 

pelo diretor para criar a atmosfera do enredo, que em dado momento envolve as 

próprias pessoas da emissora. A intensidade em que os eventos ocorrem é tão 

intensa, que os dois textos acabam por mudar radicalmente, gerando um terceiro 

com referência de ambos. As camadas e os caminhos para analisar o filme de 

Nichetti são diversos, saindo do campo intertextual e o vendo também de forma 

hibrida, ao unir a estética de duas mídias, a televisão e o cinema. Todavia, para 

esse momento, as relações de intertextualidade são o foco pretendido para ser 

usado como exemplo. 

 Ao demonstrar a aplicação dos conceitos definidos por Bakhtin, em um objeto 

fílmico, pretende-se ilustrar as possibilidades que suas teorias têm em ampliar as 

análises nesses produtos audiovisuais. “Em termos de teoria cinematográfica, 

Bakhtin aponta a maneira de transcender algumas das insuficiências percebidas em 

outros enquadramentos teóricos” (STAM, 1992, p.101). Nesse contexto tanto  

Bakthin quanto Kristeva fornecem, através dos estudos dialógicos, polifônicos, da 

carnavalização e da intertextualidade, um repertório mais amplo para uma análise 

crítica e cultural sobre o cinema, e por consequência também os meios de 

comunicação de massa.  

 

2.3  NOVAS TECNOLOGIAS E IMAGENS HÍBRIDAS 

  

 O presente subcapítulo tem a pretensão resumir a trajetória da imagem do 

início do cinema, registrado sobre a película fílmica, passando pela imagem 
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eletrônica, que advém da TV, chegando às imagens digitais utilizadas na 

contemporaneidade. Posteriormente se trarão os conceitos sobre imagens hibridas, 

que são oriundas da fusão de técnicas e tecnologias de meios diversos, encerrando 

com um panorama breve das possibilidades visuais obtidas com elas. A importância 

deste pequeno recorte se faz necessário para situar, de forma mais técnica, as 

análises futuras dos trechos do filme 2 Coelhos (2012), de Afonso Poyart, por ser um 

produto oriundo das novas tecnologias mediáticas.  

Mas como forma introdutória, não poderia deixar de mencionar o surgimento 

da fotografia, que tem em seus últimos avanços técnicos, muito a dividir com as 

novas formas de produção cinematográfica. Ambas as linguagens atualmente se 

encontram em um suporte de registro imagético, que se pode chamar de imaterial, 

em que as informações da captura são decodificadas e representadas pelo 

mapeamento como um mosaico nas telas atuais, que denominamos pixels. Todavia, 

para melhor situar a leitura posterior que envolve principalmente exemplos dos 

meios digitais, cabe inicialmente falar do processo enquanto vinculado ao meios de 

registro analógico.  

Os primeiros passos para o nascimento do cinema advêm da invenção da 

fotografia. E que o surgimento dessa só foi possível através de descobertas 

aleatórias durante diversos momentos na história. Da câmera escura9 ao 

desenvolvimento de lentes biconvexas, posteriormente da introdução do diafragma 

aos experimentos com reagentes químicos sensíveis à luz, o nascimento da 

fotografia só é concretizado por Joseph Nicéphore Niépce, em 1826, com o primeiro 

registro fotográfico. Essa “imagem técnica”, na definição de Arlindo Machado, que 

advém dessas descobertas desde antes do Renascimento, seria “toda 

representação plástica enunciada por ou através de algum tipo de dispositivo 

técnico” (MACHADO, 1997, p. 222) e que segundo o autor: 

 

[...] retirou da cena pictórica o último gesto artesanal, representado pela 
mão do homem, abrindo a possibilidade de uma produção totalmente 
automática e tecnológica da imagem, dando nascimento, portanto, a uma 
imagem da qual a intervenção do homem pode ser excluída (ibid, 1997, p. 
227). 

                                                        
9 No século IV a. C., Aristóteles havia descoberto o princípio da câmera escura: a passagem da luz 

de uma fonte externa para um espaço escuro, através de um furo ou outra pequena abertura, forma 
uma imagem invertida da cena externa em superfícies como uma parede ou tela (HACKING, 2012, p. 
18). 



 

 

40 

 

Refletindo sobre a citação do autor, realmente o processo mecânico, 

automático de captura, não permite a intervenção no registro da imagem. E no início 

da fotografia os equipamentos tinham poucos recursos manuais, ou nenhum. Em 

comparação a pintura, que era totalmente manual e dependia da mão e da mente do 

artista, a foto era a representação “real” do era enquadrado pelas lentes. Adiante 

Machado coloca que:  

Pode-se dizer que a imagem fotográfica encontra-se marcada por uma 
fatalidade figurativa que a conecta irremediavelmente com a iconografia 
renascentista e que só mesmo um gesto extremo de radicalidade, com 
repercussões na própria engenharia da câmera, pode subverter de forma 
consequente (MACHADO, 1997, p. 227). 
 

 Contudo com a evolução dos processos fotográficos, essa barreira que seria 

rompida com um gesto radical na mecânica do equipamento, foi diluindo aos poucos 

através meios que intervinham diretamente sobre a captura, ou intervenções nos 

métodos de obtenção das imagens. Esses inclusive já eram alterados por membros 

do movimento conhecido como Pictorialismo (1850), onde imagens fotográficas 

eram manipuladas, muitas vezes de forma exagerada, aproximando elas a pintura, 

perdendo assim suas características de foto. 

 Com o surgimento da película fotográfica, desenvolvida por George Eastman 

em 1889, que era composta de uma fina tira de celulóide impregnada de reagentes 

de prata sensíveis a luz, a fotografia tem um novo avanço técnico e por 

consequência uma popularização do seu uso pelo desenvolvimento de novos e mais 

baratos equipamentos. Eastman funda a Kodak, empresa que revolucionou e 

impulsionou a fotografia mundialmente. 

 A fotografia então se ramifica em diversas áreas de atuação, jornalística, 

documental, comercial, artística, cientifica. Não que ela já não tivesse em seus 

primórdios entusiastas atuando nesses meios, mas  com os avanços técnicos e o 

aumento pela demanda de imagens fotográficas em diversas frentes, surgem 

pessoas especializadas em cada campo profissional. E é em alguns desses nichos 

onde a fotografia vai evoluir mais em linguagem expressiva. Vendo ela em um 

contexto mais plástico, são nos movimentos artísticos que seu estigma de “espelho 

do real” é confrontado e onde surgem formas de representar a imagem em um 

sentido mais subjetivo.  

 Para ilustrar esses momentos onde a fotografia possui esse carater, pode-se 
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citar movimentos alguns que surgiram no início do século XX e que contribuíram 

para mudar a forma de se fazer fotografia, como o construtivismo, com Alexander 

Rodchenko; o movimento suprematista, com Kasimir Malévitch; o dadaísmo, com 

Man Ray; com o movimento futuritas, com Arturo Bragaglia. Cada um deles teve 

uma forma de tratar a imagem fotográfica, em linguagem ou técnica, conforme seus 

preceitos e ideias. Contudo esses são apenas alguns exemplos mais introdutórios e 

pontuais. A fotografia se materializou em diversos movimentos no decorrer das 

décadas posteriores, assumindo variadas características estéticas. 

 Esse pequeno panorama histórico demonstra que a imagem fotográfica já 

assumia novas modalidades expressivas, além do simples registro do “real” nos 

processos analógicos. E que agora, com os avanços no campo eletrônico digital, ela 

continua a assumir, só que com novas modularidades, facilidades de manipulação e 

tratamento, que anteriormente eram mais trabalhosas.  

 Já na imagem digital, que é também capturada através da luz que é refletida 

sobre os objetos, agora não é mais registrada fisicamente sobre o suporte com 

cristais de prata, mas sim sobre um dispositivo que transforma essa informação em 

dados binários, bytes, que, posteriormente processadas em um computador, 

mostram uma ambiguidade com o processo anterior:  

 
...as atuais imagens fotográficas são, a tal ponto, manipuladas por 
processadores computadorizados que a própria credibilidade (ingênua, é 
verdade) no poder de revelação da fotografia entra hoje num processo de 
degringolamento irreversível (MACHADO, 1997, p. 233). 
 

 Na tentativa de categorizar essa mudança do analógico para o digital, os 

autores Julio Plaza e Mônica Tavares, classificaram-nas da seguinte forma, levando 

em consideração sua evolução de acordo com as descobertas tecnológicas 

presentes em cada momento histórico: 

 

a) imagens de primeira geração, de caráter artesanal e único, cujo regime 
de produção é analógico (desenho, pintura, etc.) e cujo o regime de 
recepção é o “valor de culto”; b) imagens de segunda geração, imagens 
técnicas de caráter reprodutível cujo regime de produção é o 
analógico/digital (gravura, fotografia, cinema, vídeo), em que o regime de 
recepção é o “valor de exposição”; c) imagens de terceira geração, que, sob 
o rótulo genérico de Imagens de Síntese, são realizadas por computador 
com a ajuda de programas numéricos ou de tratamento digital e sem auxílio 
de referentes externos (PLAZA; TAVARES, 1998, p. 24). 
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 É possível observar que, nesses três paradigmas colocados pelos autores, é 

visível o processo pelo qual a imagem evolui da sua forma químico/física para o 

digital. Mas conforme mencionado esse paralelismo existente entre fotografia e 

cinema, em relação ao método de obtenção, percorre um tempo diferente em cada 

um dos meios. A imagem fotográfica tem seu encontro com o digital primeiro, por 

conta de demandas tecnológicas e pela evolução gradual dos dispositivos de 

captura. O cinema mais tradicional, comercial, levou um tempo para entrar nesse 

universo digital, até por conta da qualidade em película ser superior até alguns anos 

atrás a qualquer processo digital existente. 

 Nesse panorama atual, observa-se que as imagens digitais adentram outro 

universo, as possibilidades de manipulação desses novos meios desafiam tanto os 

conceitos mais ingênuos, que vem no registro mecânico uma garantia de “realidade”, 

até as concepções mais “puristas”, que se prendem ao instante do registro da 

imagem como momento emblemático. Agora as possibilidades de edição 

desconstruíram esse laço com o “real”.  

 

A fotografia não vive, portanto, uma situação especial nem particular: ela 
apenas corrobora em movimento maior, que dá em todas as esferas da 
cultura, e que poderíamos caracterizar, resumidamente, como um processo 
implacável de ‘pixelização’ (conversão em informação eletrônica) e de 
informatização de todos os meios de comunicação do homem 
contemporâneo (MACHADO, 1997, p.  244).  

 

 Mas, e o cinema? Apesar de um tempo mais curto para sua criação, sua 

invenção “não abrange apenas pesquisa cientificas ou investimentos na área 

industrial” (ibid, 1997, p. 14), mas deve também à contribuição de pessoas que 

“eram, em sua maioria, curiosos, bricoleurs, ilusionistas profissionais e oportunistas 

em busca de um bom negócio” (ibid, 1997, p. 15). Seu desenvolvimento se deve a 

evolução da base de registro fotográfico, que era em placas de vidro e foi para o 

filme flexível, criado por Eastman. O mecanismo de registro também teve que 

mudar, agora ele deveria registrar não uma imagem, mais várias. Em diversos 

países, por vota de 1890, manufaturaram equipamento para esse fim. As principais 

foram nos EUA, com a Edison Manufacturing Company, pertencente ao inventor 

Thomas A. Edison; e a Lumière Frères, na França, empresa de propriedade da 

família de Louis e August Lumière (BORDWELL;THOMPSON, 2013). 
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 Boa parte dos efeitos, visuais e técnicos, que o cinema apresenta hoje foram 

desenvolvidos no decorrer de sua história. Após a emblemática projeção pública no 

Grand Café em Paris, pelos irmãos Lumière, vários momentos na sua trajetória 

foram tornando seus processo cada vez mais aprimorado tecnicamente e em 

linguagem. Já em 1896, com Georges Méliès, o filme deixa de ser apenas um 

registro aleatório de assuntos diversos e começa a contar histórias, com uma 

narrativa. Em meio a isso, ele descobre possibilidades de incluir efeitos especiais 

simples em suas histórias, com em  Viagem à lua (1902). Desse ponto em diante o 

cinema não para de evoluir, nasce o cinema clássico de Hollywood (1908-1927), 

com filmes mais elaborados e longos, com o desenvolvimento da montagem 

cinematográfica; na Europa o expressionismo alemão (1919-1926), desponta como 

estilo cinematográfico e estético; na França o Impressionismo e Surrealismo (1918-

1930), surgem em meio aos movimentos artísticos do período como uma nova 

proposta das vanguardas; na Rússia o estilo montagem soviética (1924-1930), 

domina o cenário e trás toda uma cultura técnica de edição e movimentação de 

câmera. E todos esses movimentos fervilham em um momento de um cinema ainda 

jovem, que tinha pouco mais de 30 anos, sem o advento do som, que se tornaria 

outra revolução técnica e estética. 

 Esse modesto recorte preenche apenas o começo da historia do cinema, ele 

se ramificou em várias direções posteriormente, absorveu estilos, desenvolveu 

linguagens, se tornou comercialmente poderoso, todavia não deixou de ter seus 

entusiastas independentes, com novas abordagens artísticas que não deixam que 

essa arte para de se desenvolver como linguagem. Em meio a isso, os efeitos 

técnicos foram aprimorados, muitas vezes não deixando à dever as novas 

tecnologias digitais.  

As produções exigiam mais tempo, mais cenários reais, mais figurantes, 

contudo como resultado encantavam da mesma forma. Os clássicos do início do 

cinema mudo, de D. W. Griffith, Intolerância (1916) e Órfãs na Tempestade (1922), 

traziam cenários gigantescos e um número enorme de figurantes. Outro exemplo é 

na  segunda versão de Ben Hur (1959), dirigida por William Wyler, do gênero drama- 

épico, que teve um dos maiores orçamentos e cenários construídos na história do 

cinema. Posteriormente, no final da década de 1960 e em toda a década de 1970, 

os efeitos visuais foram ficando mais elaborado. No gênero cinematográfico de 

ficção cientifica alguns filmes revolucionaram nas técnicas de produção e pós-
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produção, como em 2001, Uma odisséia no espaço (1968), do diretor Stanley 

Kubrick, Alien, O oitavo passageiro (1979), de Ridley Scott e a saga Star War: Uma 

Nova Esperança (1977), de George Lucas, para citar alguns poucos exemplos de 

universos criados sem o uso de meios digitais. Apesar do cinema digital de efeitos 

visuais, ser atualmente o grande criador de mundos fantásticos, muitos bons filmes 

foram desenvolvidos sem esses recursos tecnológicos, contanto com tecnologias 

analógicas e muita criatividade. 

Porém, como foi comentado, atualmente o cinema absorveu o uso de 

imagens digitais e também seus novos recursos tecnológicos. Isso não aconteceu 

da noite para o dia, afinal por várias razões no decorrer de sua história segundo 

Machado “ele sempre esteve entrevado por certo pudor, um receio de intervir sobre 

a imagem, como se a manipulação do quadro cinematográfico representasse 

alguma espécie de sacrilégio” (MACHADO, 1997, p. 246). Em alguns momento e de 

certos pontos de vista, a sétima arte era vista como uma representação da 

realidade, do naturalismo, principalmente para alguns movimentos como o 

neorrealismo10 “respeitar, sem interferências, a revelação obtida pela câmera” 

(BAZIN, 1981 p.48). 

 Como assinalado, essa passagem do cinema película, para o digital, não 

aconteceu drasticamente, e nem teve aceitação generalizada. Mesmo porque se 

levando em consideração esses fatos, ainda existe um período nessa evolução, 

onde a imagem digital ainda não estava concretizada tecnicamente para ser 

absorvida como novo meio tecnológico pelo cinema. Mas surge outra forma de 

registro nesse intervalo, que era feito com a captura das imagens em um suporte 

magnético e, posteriormente, apresentadas em vídeos que podem ser denominadas 

imagens eletrônicas. Oriundas da TV, e vistas pelos puristas do cinema como uma 

forma inferior de produção, foi nela que as possibilidades técnicas de pós-produção 

criaram seguidores e adeptos dessa nova linguagem audiovisual. O vídeo inova em 

tecnologia por permitir a captura de imagem e som, simultaneamente, através de um 

equipamento portátil, o que posteriormente é assimilado pela TV, que começa a 

gravar os programas, deixando de exibi-los ao vivo. Como afirma Machado: 

                                                        
10 O Neorrealismo foi uma resposta às limitações da indústria italiana de filmes durante e logo depois 

da segunda guerra mundial. Seus filmes recorriam a argumentos episódicos e a um estilo 
semidocumental, com o uso de locações e de atores amadores ao lado de profissionais, para retratar 
o duro cotidiano de uma Itália em reconstrução (BERGAN, 2010, p. 86).  



 

 

45 

 

Diferente da imagem fotoquímica, a imagem eletrônica é muito mais 
maleável, plástica, aberta à manipulação do artista, resultando, portanto, 
mais suscetível às transformações... Pode-se nela intervir infinitamente, 
alterando suas formas, modificando seus valores cromáticos, desintegrando 
suas figuras (ibid, 1997, p. 230). 

 

Essa maleabilidade que o vídeo oferece fez com que ele rapidamente fosse 

absorvido por artistas que viam um potencial ilimitado na construção de novas 

linguagens audiovisuais. É nessa atmosfera de experimentações tecnológicas que 

uniam a televisão e a recém-nascida informática, que ainda na primeira metade da 

década de1960, com os trabalhos artísticos pioneiros de Nam June Paik, Wolf 

Vostelle Jean-Christophe Averty11, que o vídeo adentra às esferas artísticas, tanto 

em produções com temáticas e linguagens conceituais, até em instalações. Outras 

áreas como a fotografia e animação também aproveitaram da tecnologia para 

desenvolver novas formas de expressividade.  

A fotografia, como já comentado nesta dissertação, enriquece sua linguagem 

ao ser usada como técnica e suporte, no desenvolvimento de trabalhos artísticos 

nos diversos movimentos no qual ela foi usada. Na segunda metade do século XX 

vale destacar os experimentos revistados pelo grupo alemão Fotoform, que surge na 

década de 1950, com o uso de solarização, fotomontagem e fotograma, criando um 

universo de imagens subjetivas, era encabeçado pelos fotógrafos Otto Steiner, 

Frans Roh e Eisenwerth; no Brasil Geraldo de Barros e German Lorca desenvolvem 

trabalhos que introduzem novas tendências na fotografia, com uma produção 

inspirada nos movimentos como o surrealismo, abstracionismo e concretismo. 

Ambos foram integrantes do Foto Cine Clube Bandeirantes, uma associação de 

fotógrafos pioneiros que questionavam a visão tradicional picturalista clássica da 

fotografia brasileira. Barros, através do seu trabalho denominado fotoformas, muda 

sua visão de representação da realidade e lhe aplica novas regras, criando 

possibilidades estéticas e de linguagem artística. Já Lorca revela um trabalho sobre 

um olhar aguçado na paisagem da cidade de São Paulo, com imagens que revelam 

poéticas ou que causam certo estranhamento, em narrativas fragmentadas sobre a 

cidade e seus habitantes.  

                                                        
11 O alemão Wolf Vostell, o coreano Nam June Paik e o francês Jean Christophe Averty, dentre 

outros, são pioneiros nas experiências com videoarte e responsáveis pela introdução, na televisão, da 
autoria e da criação artística. 
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Hoje, o diálogo entre os meios gerou mais progressos do que desafetos, 

apesar de existir um tom apocalíptico por parte de alguns teóricos sobre as imagens 

digitais, no outro extremo existem entusiastas da utilização desses meios. Frente a 

essa história,  que envolve os meios analógicos, eletrônicos e digitais, é onde o filme 

de Afonso Poyart se apropria desses elementos. Usando desse repertório de 

artifícios digitais na sua concepção, é possível perceber em sua narrativa o encontro 

desses novos meios na sua pós-produção, em que as cenas podem ser 

manipuladas, transformadas, promovendo a inserção de elementos de linguagens 

diferentes em um mesmo produto.  

As atuais produções cinematográficas fazem parte do universo da imagem 

digital. A pluralidade de linguagens que se vê, como TV, vídeo e cinema surge da 

possibilidade que a informática colocou à disposição de seus idealizadores. 

Segundo Rodrigo Bonfim Oliveira e Eliana Cristina Tenório de Albuquerque: 

 

A acessibilidade da construção imagética configura-se como uma das 
vigências da contemporaneidade, e é nesse contexto em acessão que se 
encontra a popularização do vídeo. Na atualidade, o vídeo é um mecanismo 
audiovisual de grande abrangência e em crescente potencialização. O 
hibridismo natural de sua origem, aliado ao caráter multifacetado de sua 
linguagem e dos seus gêneros, permite que ele abarque em si um número 
extenso de representações (OLIVEIRA; ALBUQUERQUE, 2011, p. 107). 

 

 E o hibridismo? Em que esfera de estudo pode ser enquadrado e 

classificado? Por definição, híbrido, segundo Rose de Melo Rocha e Daniel B. 

Portugal (2008), diz respeito a tudo aquilo que subverte a ordenação costumeira, 

“normal” ou “natural” das coisas. Para os autores, o termo é bem mais amplo do que 

se apresenta, não cabe classificá-lo como um todo, pois não se enquadra em uma 

categoria preestabelecida, mas como uma junção de várias partes. Como forma de 

interpretar essas partes, os autores primeiramente se depararam com a 

classificação da própria imagem. Com o aporte teórico do pensador americano 

Willian John Thomas Mitchell (1942) (ROCAH;PORTUGAL, 2008, p.162), eles 

utilizaram de seu diagrama, intitulado likeness resemblance similitude, 

esquematizando diferentes significados do termo, em diversos discursos. Nele, 

identifica-se a imagem como: gráfica (pinturas, estatuas, desenhos), óticas 

(espelhos, projeções), perceptual (sentidos, espécies, aparências), mentais (sonhos, 

memórias, ideias) e verbais (metáforas, descrições). Dessas categorias, a que 
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interessa, devido ao foco de abordagem desta pesquisa, é a das imagens gráficas, 

que podem ser classificadas da seguinte forma segundo os autores. 

 

Recorrentemente, as localizamos classificadas pela técnica de produção 
(escultura, pintura, gravura, fotografia, vídeo, animação, etc.), pelo gênero 
(cartaz, capa de DVD, quadro, propaganda etc.), por aquilo que elas 
representam – seja de maneira genérica (abstrato, natureza morta, 
paisagem, retrato etc.) ou específica (quadrados, imagem de leão, imagem 
de maçã, imagem de minotauro, etc.) –, ou, ainda, pelo vínculo com seu 
produtor (Rafael, Picasso, Mauricio de Souza, Tim Burton etc.) ou por 
associação a determinadas escolas artísticas (barroco, surrealismo, 
cubismo, etc.) (ROCHA; PORTUGAL, 2008, p.168). 

 

 Propondo um recorte mais restrito, do que o termo híbrido poderia abranger, 

os autores procuram situar sua classificação de imagíbrida12 em nossos dias atuais, 

por ser mais relevante ao foco de observação proposto por ambos. Dessa forma, 

não se corre o risco de ampliar o horizonte de categorias referente a um tema que 

possibilita diversas misturas e organizações. Então serão considerados apenas dois 

tipos para uma melhor compreensão, “[...] aquelas que provêm da mistura de 

técnicas e tecnologias da produção de imagem e aquela que mistura 

‘representações’ possíveis [...] (ibid, 2008, p.169). Cabe agora aproximar o que cada 

uma tem de características e, posteriormente, a que tem mais similaridade com o 

objeto de estudo dessa pesquisa. 

 A que engloba representações visíveis poderia ilustrar o universo de imagens 

ambíguas que, dependendo do nosso ponto de visa ou distância que é visualizada, 

podem representar duas coisas. Elas normalmente são encontradas nos estudos da 

Gestalt13, como o cálice-rosto, a menina-velha, para citar as mais exploradas e 

conhecidas. Já a que envolve técnica e tecnologia possui um horizonte bem maior 

em relação à anterior, que poder ser “[...] qualquer imagem gráfica produzida por 

                                                        
12

 Termo da junção das palavras, imagem e hibridação, usada de forma recorrente no livro 

organizado por Denize Araújo IMAGÍBRIDA:  comunicação, imagem e hibridação, para classificar 
através de vários pontos de vista a relação existente entre as duas terminologias. Imagíbrida: 
comunicação, imagem e hibridação: Editoraplus.org, Porto Alegre, 2008. 
13 A psicologia da Gestalt, também conhecida como psicologia da forma, ou psicologia da percepção, 

surge como escola no início do século XX, na Alemanha, devido aos trabalhos de três principais 
estudiosos: Max Wertheimer (1880-1943), Wolfgang Köhler (1887-1967) e Kurt Koffka (1886- 1941). 
Até então, a percepção humana era explicada segundo uma análise atomista e associacionista, ou 
seja, vigorava a ideia de que percebemos uma figura a partir de seus elementos e partes 
componentes, e a compreendemos por associação com experiências passadas. Em contraposição a 
essa noção, os psicólogos da Gestalt defendem que a percepção não é o resultado da soma de 
sensações de pontos luminosos individuais, mas uma apreensão imediata e unificada do todo, devido 
a uma necessidade interna de organização. 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo325/assemblage> Acesso em: outubro de 2015. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo325/assemblage
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técnica mista” (ibid, 2008, p. 170). Entende-se por técnica mista, nesse critério, 

então, quando ocorre a junção de categorias diferentes sobre um mesmo suporte, 

como pintura e colagens de imagens. Mas aqui interessa as que abrangem as 

imagens que surgiram com a evolução dos dispositivos técnicos de captura de 

imagem, como a fotografia, com sua evolução para os meios digitais, como já foi 

abordado neste capítulo anteriormente.   

 Atualmente, quase tudo o que se visualiza compete a essa categoria, seja 

nas representações estáticas, formadas por imagens que ilustram livros, revistas, 

sites; ou aquelas que fazem parte do universo audiovisual, que podem ser para TV, 

como comerciais, séries, ou para o cinema, quando se trata de efeitos especiais em 

filmes. Nesse último, que se refere às produções cinematográficas, une os principais 

ingredientes que fazem parte do repertório técnico-visual, que são parte do estudo 

pretendido. 

O filme de Afonso Poyart, 2 Coelhos (2012) utiliza essas linguagens híbridas 

na sua concepção como um elemento construtivo dentro da narrativa proposta pelo 

diretor. Através do cruzamento de novas possibilidades tecnológicas, as 

intervenções de imagens de suportes diferentes sobre uma mesma base tornaram-

se mais dinâmicas, graças ao surgimento desses novos meios digitais. Mas se for 

revisitado o universo cinematográfico antes deles, são vários os exemplos que já 

trazem esse encontro híbrido entre mídias diferentes. Um exemplo que ilustra bem é 

Uma Cilada para Roger Rabbit (1988), direção geral Robert Zemeckis e animação 

de Richard Willians. Sem recursos digitais, todas as cenas em que tem o encontro 

de atores reais com os animados, foram desenvolvidas com animação tradicional, 

desenhada à mão e combinada com a ação ao vivo por meio óptico. Três camadas 

de acetato foram usadas para criar o efeito de sombreamento dos personagens e 

passar uma sensação maior de realidade. 

Atualmente, para melhor ilustrar, uma parte das produções é capturada pelo 

suporte material fílmico, e depois transformada para digital, liberando esse material 

para processos de edição mais sofisticados em ilhas digitais, segundo Guimarães: 

 

A maioria dos filmes de hoje é originalmente capturado em película, e, na 
etapa de pós-produção, transposto para tecnologia de alta definição, ou 
seja, para uma ilha de edição não linear. Essa passagem do fotoquímico ao 
digital, além de agilizar e facilitar o processo, possibilita inúmeras 
modificações de imagens captadas por câmeras cinematográficas, como a 
criação de imagens inexistentes, a manipulação e saturação das cores 
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originais, assim como a alteração dos sons captados e a adição de outros, 
etc. (GUIMARÃES, 2005, p. 13). 

 

Essas inovações transitam entre a captura do material, conversão em meios 

digitais e posterior criação de novos elementos em pós-produção. Deve-se salientar, 

no entanto, que essas etapas trabalham tanto deforma conjunta, como proposto pela 

autora, como de forma singular, em que cada uma tem uma função específica. Isso 

cria um diversidade de modulações. O processo de captação por si já proporciona 

possibilidades diversas, como o tipo de equipamento, a escolha da temperatura de 

cor, os enquadramentos, profundidade de campo, para ilustrar algumas. A criação 

de realidades já envolve um trabalho em cima do roteiro, definindo quais partes, 

cenas, serão modificadas posteriormente ou durante a captação. As possibilidades 

vistas aqui têm suas raízes nas experimentações de videoarte na década de 60, 

mas não é sua única fonte de referência técnica. Para os artistas da época, ter a 

perspectiva de trabalhar sobre as imagens capturadas através de câmeras de vídeo 

representava um horizonte enorme de possibilidades estéticas, que hoje ficou mais 

viável com o digital. 

 Hoje em dia, não de forma generalizada, os grandes estúdios usam dessas 

novas tecnologias na produção de filmes como uma forma de acelerar algumas 

etapas de produção, como comenta Felinto “empregadas eminentemente para a 

produção de efeitos especiais, as tecnologias digitais operam em Hollywood como 

coadjuvantes essenciais na presentificação das ‘realidades’ apresentadas nos 

blockbusters” (FELINTO, 2006, p. 416, grifos no original). Com essa afirmação fica 

claro que as novas tecnologias estão a serviço das produções atuais, em vários 

campos, e que grande parte dos filmes comerciais não seriam possíveis sem o uso 

desses meios, que conseguem diminuir custos operacionais e de montagem de 

grandes cenários, ao recriar cidades ou paisagens que não existem mais, como em 

Gladiador, de Ridley Scott, 2000, com o coliseu, em Roma, recriado digitalmente. Ou 

gerar personagens mais realistas, que pertencem ao universo da literatura fantástica 

ou mitológica, como em Senhor dos Anéis, Peter Jackson, 2001, onde orcs e trolls 

criados digitalmente em 3D atuam com atores reais. 

Contudo já são comuns filmes que são inteiramente capturados com 

equipamentos digitais desde o início dos anos 2000, como a nova safra da trilogia 

Star wars, a ameaça fantasma, de George Lucas, 1999, e mais recentemente 

dispondo de recursos similares mais avançados Avatar, James Cameron, 2009, no 
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qual o espectador fica de frente a uma ‘artificialidade realista’ (FELINTO, 2006), pois 

grande parte do cenário e atores é produzida digitalmente.  

 

Esse fenômeno representa uma aparente tendência da produção cultural 
contemporânea, a hibridação de formas, gêneros e conteúdos narrativos - 
algo que Omar Calabrese (1988) procura descrever com categorias como 
excesso, instabilidade e complexidade (FELINTO, 2006, p. 417). 

 

Através dessas abordagens, é possível vislumbrar do ponto de vista otimista, 

não apocalíptico, em relação à produção contemporânea de cinema, uma nova 

forma de criar e ver filmes, segundo Guimarães: 

 

Sem dúvida, softwares cada vez mais sofisticados, além de criarem 
imagens virtuais, podem também manipular qualquer imagem real, o que 
pode perturbar a distinção entre o real e o virtual. Temos um exemplo no 
filme Forrest Gump, em que a multiplicação das interfaces, entre diferentes 
tipos de imagem, possibilita alguns procedimentos como a introdução de 
imagens de síntese em cenários reais e vice-versa (GUIMARÃES, 2005, p. 
22). 

 

Nesse aspecto de produção e utilização de efeitos especiais, o filme de 

Poyart, apesar de um orçamento modesto em relação a padrões americanos, 

concentra a utilização dessas tecnologias digitais em vários momentos no decorrer 

da história. Pode-se observar, além da inserção de elementos do universo dos 

desenhos em quadrinhos, cenas híbridas com a mistura de atores reais, mais 

cenários digitais e personagens reais, atuando com personagens digitais.  

 

Pode-se afirmar, portanto, que diálogo da linguagem cinematográfica com 
as novas mídias apresenta-se como deflagrador de experiências de 
decomposição e recomposição das imagens, na tentativa de descobrir 
novas formas expressivas que exploram um tempo dos deslocamentos em 
todas as direções (GUIMARÃES, 2005, p. 23). 

  

Por consequência desse caminho, que boa parte do que se produz em 

cinema comercial vem utilizando, criam-se novas experiências visuais da união com 

as novas linguagens. Como reflexo criam-se imagens inéditas, com cores antes não 

eram possíveis de serem representadas; transformações, deformações em cenários 

e personagens, antes não imagináveis de realizar analogicamente. Podemos 

vislumbrar uma intertextualidade que só é viável com uma interação entre várias 
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formas artísticas, como pintura, gravura, arquitetura e seus desdobramentos ao ser 

aplicado à fotografia e principalmente ao cinema. 

 O que se buscou com esse tópico foi uma investigação das possibilidades 

estéticas que são possíveis de observar com a incorporação de novas linguagens na 

produção atual no cinema. Com essas análises, e através da seleção de um recorte 

dentro da produção do filme de Poyart, será viável verificar nesses novos meios a 

interrelação de linguagens distintas na obtenção de um novo produto audiovisual. 
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3 2 COELHOS E A VOZ DO NARRADOR 

 

 No presente capítulo, o foco de análise é a voz do narrador e suas 

imbricações. A opção por essa abordagem se justifica por essa voz, pertencente ao 

personagem Edgar, conduzir toda a narrativa, do seu início ao seu fim, de forma a 

guiar o espectador pela história por onde vão se desenvolvendo todos os fatos que, 

de alguma forma, culminam em alguma situação que envolva os elementos de 

exploração dessa pesquisa. São eles os diálogos intertextuais e as intervenções 

híbridas que surgem justamente por essa condução fragmentada do enredo.  

 Para finalizar, se fará uma breve relação do uso do narrador, no filme de 

Afonso Poyart, com outros exemplos similares encontrados na literatura, com o 

personagem do livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas; no 

cinema, com Crepúsculo dos Deuses (Sunset Boulevard, 1950), dirigido por Billy 

Wilder e Beleza Americana (American Beaty, 1999), dirigido por Sam Mendes; e 

finalizando com os jogos pertencentes às séries GTA (Grand Theft Auto – DMA 

Design, Rockstar North – 1997-2013)14 e Max Payne (3D Realms – 2001-2012), 

onde o narrador e as formas de montagem se assemelham muito ao filme. Essa 

aproximação entre a produção do diretor brasileiro com a literatura, o próprio cinema 

e o universo de games servem como forma de observar as relações existentes entre 

esses meios de diferentes suportes. 

 

3.1 O FOCO NARRATIVO EM 2 COELHOS 

 

 A narrativa de um filme é a forma como o enredo apresenta informações para 

o espectador. Como mencionado no primeiro capítulo, ela pode conter alcance 

irrestrito, quando nossa visão é ampla e tudo sabemos, ou restrito, quando o nosso 

campo de visão fica reduzido, normalmente fixo em um personagem. Também 

podem haver vários graus de objetividade e subjetividade dentro da trama. 

Objetividade, quando são apresentadas apenas informações exteriores aos 

personagens, sobre o que falam e dizem um ao outro. A subjetividade é um grau de 

profundidade ainda maior, quando se pode escutar os sons ou ver segundo o ponto 

de vista dos personagens. Pode evoluir para um nível mais mental, quando é 

                                                        
14 Mais detalhes sobre os jogos citados serão abordados no capítulo 3 “ANÁLISE CENA GTA”. 
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possível ouvir a voz interna nos seus pensamentos, ou entrar em contato com suas 

memórias ou até seus sonhos. Essa narrativa inclusive pode ser guiada por um 

narrador, que é uma agente que serve para conduzir, contar a história. No filme de 

Afonso Poyart tem-se a figura do narrador, Edgar, que é um personagem na trama. 

Cabe agora identificar que espécie de narrador ele é. Com base no que foi 

apresentado de teorias, da literatura e da linguagem cinematográfica, será possível 

identificar qual seu foco dentro da narrativa e posteriormente seu grau de 

importância na condução do enredo. 

 O narrador em 2 Coelhos, narra em primeira ou terceira pessoa? Narra em 

que perspectiva, de cima, de frente, no centro? A que distância ele coloca o 

espectador, próximo, afastado? Ele narra o tempo todo ou é interrompido em certos 

momentos? Essas interrupções alteram a ordem do discurso e o tempo diegético? O 

que se pretende, à frente, é classificar o narrador do filme de Poyart, de forma a 

compreender sua importância na condução e entendimento da história, cuja a 

narrativa é fragmentada e sofre várias fraturas no decorrer do discurso, que 

conduzem a outros espaços em tempos distintos do eixo cronológico principal. A 

justificativa de análise desse ponto de vista do narrador, se alicerça então, nas 

questões apontadas acima. 

 Nesse primeiro momento, usando elementos teóricos da literatura, podemos 

citar duas tipologias para classificar o personagem Edgar, que vem das já 

mencionadas, ‘visão por trás’, ‘visão com’ e ‘visão de fora’, de Jean Pouillon e as 

mais completas de Friedman. O narrador na primeira classificação estaria na ‘visão 

por trás’, por dominar todo um saber sobre a vida do personagem e aos 

acontecimentos ao seu redor, com uma visão onisciente, aonde poderia saber o que 

se passa na mente e no destino dos demais personagens. No enredo fica 

perceptível essa postura porque já no início a voz do narrador sabe muito sobre a 

vida de Edgar, e até ficar evidente que ela, a voz, pertence a Edgar, toda uma 

introdução ao personagem é feita, falando através de vários flashbacks sobre sua 

personalidade, sonhos e ambições, em um vai e vem, entre lembranças e o tempo 

presente. Até o momento em que ele se apresenta ao espectador formalmente, 

usando de um efeito audiovisual, próximo ao que se assemelha a uma vinheta, que 

será analisado e um capítulo posteriormente. 

 No decorrer do enredo, em cima dessa característica onisciente, o narrador 

vai apresentando os personagens em ordem de importância dentro da trama. Só que 
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o faz de forma fragmentada, algumas vezes com profundidade, como quando 

aparece Julia, que é apresentada como uma promotora pública bem influente, mas 

que logo em seguida o narrador revela que ela sofre de um ataque de pânico, 

proporcionando até um ponto de vista que poderia ser caracterizado como subjetivo, 

de dentro de sua mente, mostrando o que ela vê durante uma de suas crises. Nessa 

sequência, que se inicia com ela de frente, trajando um vestido preto em contraste 

com um fundo branco, percebem-se vagarosamente marchando por trás dela um 

monte de seres pequenos, com máscaras e armados (Figura 1). A cena é 

interrompida por uma música calma e a voz do narrador falando dela e das coisas 

que gosta, de um ponto de vista interior, que se trata dele olhando para ela, que vai 

ficar mais claro no final do filme ao revelar-se o envolvimento de Edgar e Julia. 

 

Figura 1: Cena Julia 

 

 Fonte: Filme 2 Coelhos (2012) 

 

Em outros momentos limita-se a apresentar outros personagens de forma 

mais superficial, por serem secundários, devido a sua importância ser menor dentro 

do enredo. Como quando apresenta Robério, o policial que trabalha como 

segurança nas horas vagas e que planejou o sequestro da menina coreana 

juntamente com a quadrilha de Maicon. O narrador faz uma simples menção de seu 

papel e função dentro da história. Outra personagem que também tem o mesmo 

perfil de apresentação é a mulher do Deputado Jader, Sophia, que também é 

mostrada de forma superficial, sem uma visão por parte do narrador mais objetiva ou 

subjetiva.  

 O que se conclui até aqui é um narrador em primeira pessoa, de forma 

onisciente, que dentro das categorias de Friedman poderia ser classificado 

primeiramente na de “onisciente intruso” ou também na de “onisciência seletiva”, por 

ter um maior número de características pertencentes a esses dois universos. Seria a 
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de adotar um ponto de vista além do tempo e espaço, narrar de várias perspectivas 

e conhecer de alguma forma os pensamentos dos demais personagens.  

Apesar de ele ter uma similaridade como a categoria “narrador-protagonista”, 

a final Edgar está contando sua história, ele acaba por não se enquadrar nela, 

porque essa na visão do autor desaparece com a onisciência. O narrador, nesse 

caso, narra de um centro fixo, preso aos acontecimentos que estão à sua volta, e 

não tem acesso ao pensamento dos demais personagens, a não ser àquilo que 

esses revelem abertamente a ele.   

 Essas classificações, como colocado, constituem uma forma variada de 

aplicações e interpretações. Para buscar um entendimento maior, cabe colocar 

como essa voz funciona dentro dessa narrativa fílmica, se de forma intradiegética ou 

extradiegética. Segundo Luís Miguel Cardoso: 

 

De acordo com o modelo proposto por Genette, Stam/Bur-goyne/Flitterman-
Lewis distinguem dois tipos de narrador. Por um lado, encontramos o 
Narrador intradiegético. Trata-se de um narrador que é simultaneamente 
personagem, no mundo ficcional. Se é personagem e narrador da sua 
própria história, é um narrador homodiegético, como acontece com os 
narradores em Citizen Kane. Se a personagem-narrador não pertence à 
história que está a narrar, será um narrador heterodiegético. Por outro lado, 
existe o Narrador extradiegético. Será o narrador externo, que regula 
registros visuais e sonoros e se manifesta através de códigos 
cinematográficos e distintos canais de expressão e não através de um 
discurso verbal. Relativamente ao primeiro tipo de narrador, constatamos 
que o mesmo pode ser uma personagem activa na história ou uma 
testemunha (CARDOSO, 2003, p. 58). 

  

 Nessa classificação podemos enquadrar o narrador no filme de Poyart como 

sendo intradiegético, mais especificamente homodiegético, porque carrega as 

características de narrador e personagem da sua própria história, no caso Edgar 

esta contanto a história de seu plano de vingança. Estudos mais profundos levam a 

outros paradoxos da real classificação do narrador enquanto personagem. Termos 

como outro exemplo o narrador autodiegético, “a entidade responsável por uma 

situação ou atitude narrativa específica: aquela em que o narrador da história relata 

as suas próprias experiências como personagem central da história” (REIS; LOPES, 

1980, p. 251), que é outra classificação que englobaria o papel de Edgar no filme. 

Não cabe no momento um aprofundamento nesses conceitos, visto que sua 

amplitude e discussão levariam a reflexões a outros campos que não o de interesse 

dessa pesquisa. Futuramente, no entanto, eles podem ser fontes para uma nova 
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perspectiva em relação ao filme analisado. Fica então a primeira definição proposta, 

que é a de homodiegético. 

 Essa posição de Edgar, como narrador e personagem, conduz todo enredo e 

de forma fragmentada vai apresentando os passos que vão evoluindo até o 

desfecho. Essa voz não é presente em todo o filme, ela aparece de maneira 

intercalada. Ela não narra todos os acontecimentos, por vezes ela é interrompida 

pelo diálogo dos personagens ou pelo próprio Edgar. O que é relevante acontece 

quando essa voz interrompe a ordem do discurso e por consequência o tempo 

dentro da diegese. Nesse momento, fica evidente a construção fragmentada do 

enredo, ele é perceptível com a inclusão de cenas que tem um sentido incompleto, 

mas que não afetam a interpretação em um todo no momento, que depois mais 

adiante ganham seu sentido completo ao retornarem mais amplas dentro do enredo.  

O exemplo da cena em que Julia tem seu ataque de pânico bem no início do 

filme, na parte em que a diegese sai da linearidade cronológica por conta da 

interrupção do narrador, entra em uma profundidade mais subjetiva, como foi 

descrito anteriormente. Há, ainda, um momento dela sozinha [...] de frente, trajando 

um vestido preto em contraste com um fundo branco [...], e em seguida correndo em 

câmera lenta em uma praia segundo o ponto de vista de Edgar. Esses dois 

momentos são recolocados no enredo mais para o final, só que de forma completa, 

aonde eles explicam um pouco mais da relação entre os personagens e a história.   

 Essas interrupções são recorrentes na narrativa, elas alteram a ordem do 

discurso e o tempo diegético no filme de Poyart, deixam o enredo fragmentado 

exigindo atenção de quem assiste, pois presente e passado são colocados juntos e 

quanto mais aproxima-se o final, e a conclusão do filme, percebe-se a união dessas 

cenas, como em um quebra cabeça. Essa aparente desconstrução da linearidade da 

narrativa, não segue um modo denominado “cinema clássico de Hollywood”, que 

segundo Bordweell “ [...] é conhecido como “clássico” devido a sua história, influente, 

estável e longa; e de “Hollywood” porque o modo assumiu sua forma mais elaborada 

nos filmes de estúdios norte-americanos (BORDWELL; THOMPSON, 2013, p.179). 

O que se aproxima mais da forma como a história é conduzida está relacionado às 

novas estruturas multimidiáticas pertencentes à sociedade globalizada atualmente. A 

maneira como o narrador conduz o enredo aproxima-se a linguagens pertencentes a 

outros universos audiovisuais. Segundo Murilo Gabriel Berardo Bueno e Raquel de 

Paula Ribeiro: 



 

 

57 

 

Esses aspectos alteraram a composição narrativa cinematográfica e 
estruturaram características que marcaram o cinema pós-moderno, como a 
mistura de gêneros e linguagens de ficção, animação, documentário, 
narrativas 3D, construção do perfil psicológico dos personagens semelhante 
aos personagens dos jogos de RPG e dos videogames, subversão da 
estrutura linear do roteiro, que não possui uma sequência cronológica de 
começo, meio e fim e, além disso, combina pequenas histórias e parênteses 
dentro do filme, fato que traz uma narrativa fragmentária (BUENO; 
RIBEIRO, 2014, p. 5). 

  

 O que se pode concluir é que o narrador personagem possui características 

que advêm da literatura e da narrativa cinematográfica, ao mesmo tempo em que 

absorve novos gêneros na sua construção, que no filme de Poyart surgem das 

histórias desenvolvidas para videogames e jogos de RPG. Essa constituição 

fragmentada do filme, que envolve uma pluralidade de elementos que advêm da 

literatura, do próprio cinema e do universo game serão melhor desenvolvidas no 

próximo tópico, de forma a concretizar as análises sobre a voz narrativa presente em 

2 Coelhos. 

 

3.2 RELAÇÕES NARRATIVAS DA LITERATURA, DO CINEMA E DOS GAMES, 

EM 2 COELHOS 

                                                                 

 Como forma de melhor interpretar esse ponto de vista do narrador, o presente 

tópico pretende apontar as similaridades do uso da voz de Edgar, em 2 Coelhos, em 

três universos distintos. Na literatura, com o livro de Machado de Assis, Memórias 

Póstumas de Brás Cubas; no do cinema, com o filme de Billy Wilder, Crepúsculo dos 

Deuses e Beleza americana; nos games, com a narrativa dos jogos GTA e Max 

Payne. Dessa maneira, pretende-se verificar possíveis relações entre essas três 

modalidades e, em seguida, apontar suas imbricações com o filme de Afonso 

Poyart, de forma a identificar nessa obra a presença dessas linguagens na 

formatação do produto final.  

 Essas obras que serão usadas como material comparativo possuem uma 

razão especifica para terem sido escolhidas. Uma é a do narrador-personagem, já 

estando morto, contar a história de seu ponto de vista, o que acontece no livro de 

Machado de Assis e no filme de Billy Wilder. A outra é quando a voz narrativa 

conduz a história de forma fragmentada, na relação tempo e espaço, que aparece 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-413/
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no livro e no filme, mas faz parte também das narrativas dos jogos mencionados, 

nos quais os caminhos e a condução dos fatos dependem do jogador.  

 No filme 2 Coelhos, temos toda a trajetória da história conduzida pelo 

narrador-protagonista, Edgar. Ele é que conduz a narrativa de forma homodiegética, 

como foi definida no tópico anterior. Agora qual a sua similaridade com a obra 

imortal de Machado de Assis? Primeiramente é que em ambas o narrador é o 

protagonista. No livro o personagem Brás Cubas conta sua história de um ponto de 

vista inusitado, ele já está morto quando começa a narrar os fatos marcantes de sua 

vida. “Através da ironia, o narrador convence o leitor de que sua voz não deve ser 

levada a sério. Seu tom dúbio tange às raias da gaiatice [...], como aponta Denise 

Guimarães (1974) ao se referir a postura de Cubas ao narrar os acontecimentos. 

Sua história é contada fazendo uma reflexão sobre fatos que o marcaram enquanto 

vivo, que é mostrado desde o seu nascimento, passando pela sua infância, idade 

adulta e velhice, mostrando-os de forma irônica. Como sugere Guimarães, “ liberto 

das contingências humanas, Brás Cubas está em condições de escolher se começa 

suas memórias pelo nascimento ou pela morte, podendo optar por uma visão 

prospectiva ou retrospectiva” (GUIMARÃES, 1974, p. 143). Esse ponto de vista, 

narrando em primeira pessoa, coloca-o em um nível superior na condução da 

história, sua própria personalidade é moldada através da narrativa, apresentando um 

personagem “que fala sem rodeios da própria consciência para melhor criticar a 

alheia (ibid, p. 150). Apresentando essas características presentes na obra de 

Machado, as suas semelhanças com o filme de Poyart surgem, primeiramente, do 

uso do narrador-personagem, que em certos momentos conta a história de fora da 

narrativa, mas em outras faz parte dela. Outra similaridade está no tom de ironia e 

superioridade. Quando Brás Cubas fala sobre sua infância, ele se descreve como 

uma criança prodígio, mas que na verdade era mimada e superprotegida pelo pai, 

que lhe poupava dos castigos pelas artes feitas, por considerar que eram coisas da 

idade e que o tempo havia de concertar. Traço de personalidade que o 

acompanharam na idade adulta, como vaidade, ceticismo, egoísmo, teimosia, 

apenas para apresentar alguns. Essas características fazem parte do personagem 

Edgar, que no início do filme se apresenta de forma muito superior, como um “gênio 

indomável”, que não se enquadra em nenhum perfil social vigente. Como Brás 

Cubas, é também superprotegido pelo pai, que inclusive o livra da prisão através de 

um suborno.  
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 Outra similaridade é pela construção da própria narrativa no que diz respeito 

ao tempo e espaço, que no livro de Machado de Assis começa nas memórias de um 

defunto, algumas vezes conta fatos de seu nascimento, outras de seus delírios antes 

da morte e outros saltos para os momentos de romance de sua vida. Existe uma 

relação do ponto de vista temporal, passado e presente e outra do ponto de vista 

espacial, espaço percorrido e espaço a percorrer, segundo Guimarães (1974), que 

permeia a obra de uma visão mais retrospectiva até determinado momento, 

passando para prospectiva até o final. Em 2 Coelhos, percebe-se essa relação 

através da narrativa fragmentada, que, algumas vezes, nos conduz ao passado do 

personagem e, em outras, volta ao tempo presente, sem que fiquem bem claros 

esses saltos temporais. No final, inclusive, temos uma visão que poderíamos definir 

como prospectiva, na definição de Guimarães, quando Edgar narra o desfecho 

conclusivo do filme, com Walter ficando com Júlia, depois de ter morrido, 

aproximando-o do narrador defunto de Brás Cubas. É nesse ponto em que a obra de 

Machado de Assis se aproxima mais do filme de Poyart, quando os narradores-

personagens estão contando a história, já estando mortos.  

 No cinema, é comum o uso da voz do narrador em produções dos mais 

variados gêneros. A escolha do filme de Billy Wilder, Crepúsculo dos Deuses, foi 

feita primeiramente por ser um clássico. Foi indicado a onze Oscars e recebeu três, 

pelo roteiro, música e cenários. Outro motivo é por ter a voz de um narrador 

conduzindo o enredo, que no caso do filme de Wilder narra depois de morto, se 

aproximando como já foi mencionado, ao protagonista do filme de Afonso Poyart. O 

segundo filme, mais recente, é Beleza Americana (1999), que também traz a figura 

de um protagonista narrador com uma história e um desfecho muito parecido com a 

do anterior. 

 O filme de Wilder tem início em um plano sequência15 que conduz o 

espectador por uma calçada, posteriormente pelo asfalto, terminando em um meio 

fio onde aparece pintado um endereço, que dá nome ao filme. Nesse momento, 

entra a voz em off do narrador e através de um plano geral vê-se a cena de um 

corpo boiando na piscina com fotógrafos, policiais e investigadores ao seu lado 

conversando. Esse narrador logo se apresenta como o protagonista, o jovem 

                                                        
15 Plano sequência: Termo de origem francesa, designa uma cena feita em um único plano, 

normalmente um plano longo (BORDWELL; THOMPSON, 2013, p.749). 
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roteirista Joe Gillis, e usa da ironia na narração extradiegética para contar a história 

de seu infortúnio, que o levou a se encontrar naquela situação.   

 

Sim, esta é Sunset Boulevard, em Los Angeles, na Califórnia. São cerca de 
5 da manhã. A polícia passa com os jornalistas. Foi denunciado um 
assassinato em uma dessas grandes mansões de números mil. Vocês 
leram essas notícias no jornal da tarde, tenho certeza... Ouviram falar disso 
no rádio, o verão na televisão, pois uma estrela do passado está implicada 
no crime – uma das maiores. Mas antes que leiam essa história em sua 
versão deformada, antes que os redatores de Hollywood comecem a 
fantasiar sobre ela, talvez gostem de conhecer os fatos, toda a verdade. Se 
for assim, bateram na porta certa (JULLIER; MARIE, 2009, p. 136). 

 

 Observando esse primeiro momento de participação do narrador, trata-se de 

uma voz que, na classificação de Friedman, estaria entre o “onisciente intruso”, com 

sua posição divina em que temos que acreditar somente nos fatos apresentados de 

sua maneira; com as características também do “narrador-protagonista”, que conta 

os fatos de um ponto fixo, com as suas percepções, pensamentos e sentimentos. 

Não tem acesso ao pensamento dos demais personagens ficando centralizado aos 

acontecimentos em volta dele. Em uma perspectiva cinematográfica o personagem 

de Gillis teria traços homodiegético, mais detalhadamente, autodiegético, que é o 

personagem em primeiro nível que narra sua própria história. 

 A partir desse ponto, definido de que forma essa voz vai aparecer durante o 

filme, Gillis faz um flashback e volta seis meses antes do assassinato para contar de 

que forma sua vida terminou naquela casa e principalmente dentro da piscina, morto 

com três tiros. O enredo construído por Wilder, além de contar com o uso inusitado 

do protagonista morto, critica as mudanças do cinema da época, revelando um lado 

do cenário da indústria de entretenimento pouco visto. O protagonista se envolve 

com uma antiga estrela do cinema mudo, Norma Desmond, que com o surgimento 

do cinema falado tem sua carreira encerrada por não se enquadrar nos novos 

padrões de representação que a inovação tecnológica havia trazido. Ela é uma entre 

os vários profissionais que não encontraram mais espaço para trabalhar na nova 

Hollywood sonora e acabam por cair no esquecimento do público e das grandes 

produtoras. 

 Sua similaridade com a produção nacional, 2 Coelhos, fica evidente com o 

uso do narrador-protagonista, mas diferente do filme de Wilder, em que o narrador 

inicia o filme após ficar claro que ela está morto, no filme de Poyart essa sugestão 

fica meio nebulosa. Só se tem certeza da narração após a morte, quando Edgar está 
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no hospital depois de ter levado um tiro de Maicon e fala sobre um segundo plano 

que ele tinha guardado caso ele morresse por algum motivo. Mas se analisarmos o 

roteiro desde o início, principalmente na relação espaço tempo que não tem uma 

linearidade, existem lacunas que podem criar uma interpretação de que ele pode 

estar contando a história depois de morto. 

 Outro filme que trabalha com as mesmas características narrativas, que se 

aproximam do personagem Edgar na produção de Poyart, é Beleza Americana 

(1999). Ele conta a história de um americano quarentão de classe média chamado 

Lester. Casado, pai de uma adolescente, o enredo gira em torno de um modelo de 

família patriarcal que seria perfeita, com cada um de seus membros ocupando seu 

devido espaço na hierarquia. Contudo, não passa de uma grande encenação, na 

verdade ela está se degradando progressivamente. O filme faz, então, uma crítica a 

esses padrões estabelecidos pela sociedade americana, no que se refere à 

formação familiar, transparecendo a crise em que ela se encontra.  

 Na realidade, Lester está longe do perfil provedor do lar, seguindo uma 

estrutura social pré-definida, ele se encontra em um grande vazio existencial, sem 

perspectivas pessoais e profissionais, em uma monotonia diária que pode ser 

definida como comum e mediana. Já sua esposa, Carolyn, ao contrário, acaba 

assumindo o papel de matriarca no espaço deixado por ele. Corretora de imóveis, 

ambiciosa, vive de aparências e frivolidades. Todavia esconde frustrações como 

esposa, mulher e mãe, ocasionadas pela ausência de seu marido, que acaba 

desembocando em uma aventura extraconjugal. A filha adolescente, Jane, fica a 

margem desses conflitos de personalidades, e busca também por uma identidade e 

seu espaço dentro dessa família afetivamente ressentida. Mas através desses 

sentimentos, acaba desenvolvendo um ódio pelo seu pai e um desejo de que ela 

morra. 

 Nesse cenário caótico, é desenvolvida toda a trajetória do protagonista até o 

desfecho trágico. E aqui se encontra sua similaridade com o filme analisado 

anteriormente e também o uso do narrador-protagonista conduzindo o enredo. O 

filme inicia com uma tomada aérea em ascendência sobre uma zona residencial, e 

com uma voz em off que entra falando a seguinte sentença, “Meu nome é Lester. 

Essa é minha vizinhança. Essa é minha rua. Essa é minha vida. Eu tenho 42 anos e, 
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em menos de um ano, estarei morto. É claro, eu ainda não sei disso. E, de certa 

forma, eu já estou morto”16.  

 A voz do protagonista se enquadra na classificação de Friedman (2002) de 

“onisciente intruso” e “narrador-protagonista”, como no longa de Wilder. Ele possui 

um saber maior sobre os fatos e acontecimentos que o cercam, faz uma 

apresentação de todos os personagens que estão a sua volta. E em linguagem 

cinematográfica o personagem e narrador Lester se configura como sendo 

homodiegético, porque traz as características de ambos os perfis, ao contar sua 

própria história. 

 E no universo dos vídeos games, onde se encontra a relação do narrador do 

filme 2 Coelhos com os jogos de tiro em primeira GTA e Max Payne. Antes de 

analisar a voz cabe uma ressalva com relação a linguagem de games empregada no 

filme de Poyart. A similaridade encontra-se em primeiro lugar na forma como a 

narrativa é construída, misturando elementos de um cinema pós-moderno, com uso 

de recursos e linguagens hibridas. Em segundo, pela maneira de como as histórias 

são desenvolvidas para os jogos, exigindo um grau de interatividade de quem está 

no controle da partida. Apesar do cinema, aparentemente não proporcionar esse tipo 

de interação, ele já o faz em algumas produções, segundo Jesus de Paula Assis:  

 

[...] filmes fragmentados, como Amnésia ou 21 gramas, exigem um certo 
grau de atuação do espectador: ele não apenas apõe os nacos, mas é 
obrigado a ordená-los de forma sempre provisória, tendo de teorizar sobre 
sua ordem e trocar de teoria (e de ordem) a cada nova informação. Não 
existe teclado, mouse ou joystick, mas é sem dúvida uma atividade 
interativa (ASSIS, 2006, p. 27). 

 

 No enredo de 2 Coelhos é claro o uso dessa linguagem, pois a história não 

possui uma linearidade, os fatos acontecem de forma fragmentada e fora de uma 

ordem de tempo cronológica. Na medida que o filme avança, são apresentadas 

cenas que não têm relação aparente uma com a outra, mas acabam sendo 

complementadas por outras criando sentido e coerência na história. As referências 

ao universo de jogos não se restringem somente ao tipo de montagem aplicado à 

produção, elas vão muito além. Cabe, portanto, um estudo mais detalhado que será 

abordado no capítulo 4.  

                                                        
16 Trecho extraído do filme Beleza americana (1999). 
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 Em relação à voz do narrador, a semelhança dos dois games com o filme de 

Poyart fica clara em uma das cenas de início, na qual Edgar está em frente à 

televisão e começa a jogar videogame. Nesse instante, ele entra dentro do jogo GTA 

como personagem, narrando nos aproximadamente 65 segundos dessa cena, aonde 

ele estava de férias antes de seu retorno ao Brasil. Enquanto isso ele assume, na 

forma de um avatar17, o personagem do game e interage dentro do jogo. 

 
A presença de um narrador personagem que explica as situações e faz uma 
ligação entre os fragmentos que compõem a estrutura dramática do filme, 
evidencia um contexto que é contado a partir de um gamer que criou um 
“avatar” onde projeta seus desejos, aspirações e visões de mundo, sempre 
mediados pela lógica dos jogos, com a função de dar sentido a narrativa, 
embora esse personagem não saiba de tudo, pois não tem controle de 
todas as situações e acaba aniquilado no final (BUENO; RIBEIRO, 2014, p. 
19 e 20). 
 
 

 Nos jogos conhecidos como First Person Shooters, que têm Max Payne como 

exemplo, é onde o ponto de vista dentro do jogo é muito próximo à forma como se 

vê o mundo real. Ele transforma essa possibilidade de se tornar o personagem, e de 

certa forma o narrador da história. Os jogos atualmente permitem uma série de 

intervenções, que vão da simples mudança de caminho ou rota, ou até da interação 

com os “atores virtuais” que surgem no desenrolar da trama, permitindo que com o 

decorrer da partida mudem o rumo da narrativa. Dessa maneira o jogador assume, 

como no filme, uma posição de “narrador-protagonista”, que como já foi mencionado 

pela classificação de Friedman (2002), narra de um centro fixo, limitado as suas 

percepções, pensamentos e sentimentos; não tem acesso ao pensamento dos 

demais personagens, no caso aqui os atores virtuais dentro do jogo, ficando 

centralizado aos acontecimentos em volta dele. É exatamente essa percepção que 

se tem quando assume a posição de avatar em jogos de tiro em primeira pessoa. 

 Todos esses aspectos apresentados fazem parte da análise do foco narrativo, 

em sua diversidade de aplicação em diferentes linguagens, desde a literária até a 

audiovisual. Outro ponto importante é sua similaridade com a voz usada na 

produção de Poyart, foco de estudo, que neste capítulo ficou evidente na sua 

diversidade de aplicações em outros meios. 

                                                        
17 O termo avatar veio da mitologia indu, designando o corpo temporário de um deus enquanto 

visitava a terra. O avatar pode ser visto como máscara para múltiplas identidades ou como o alter ego 
do interator, configurando um tipo de identificação (MACHADO, 2007, pp. 219-221). 
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4 RELACÕES INTERTEXTUAIS EM 2 COELHOS 

 

 O presente capítulo pretende fazer uma análise dos elementos encontrados 

no filme de Poyart, que fazem parte que poderia ser definido como um cinema 

contemporâneo e do uso de intertextualidade na concepção das narrativas 

presentes na obra. 

 Como aporte para as análises, serão tomados como “empréstimos” os 

conceitos de linguística, além das teorias que partem do pensamento de Mikhail 

Bakthin sobre texto monológico, texto dialógico e polifonia; para posteriormente 

contemplar o assunto de forma mais contemporânea, em uma dimensão mais 

específica para as análises no cinema, com os estudos de Julia Kristeva sobre 

intertextualidade, que não apenas se referem à coexistência de vozes internas ao 

texto, mas vão além disso com a inclusão de textos externos e anteriores, que se 

unem na formação de um novo texto. 

 Fora a base teórica proposta acima, outros recursos darão suporte para a 

análise dos trechos escolhidos. Das artes plásticas com os conceitos de Giulio Carlo 

Argan; as referências de artistas e escolas de vanguarda, com suas teorias e 

estudos estéticos. Do cinema, com os conceitos desenvolvidos por André Bazin, 

Noel Burch e Ismail Xavier, sobre o nível do plano, com movimento de câmera, 

profundidade de campo, ponto de vista; nível da sequência, com a montagem e a 

continuidade; nível do filme, com a narrativa e estilos fílmicos. 

 Através desses subsídios foram selecionados três momentos na produção 

que refletem o emprego das teorias revisitadas anteriormente. O primeiro se refere a 

duas cenas no filme onde o protagonista entra dentro de um jogo para computador, 

conhecido popularmente como GTA – Grand Theft Auto, e se torna o protagonista 

da ação através de um avatar dele mesmo no controle de um automóvel. A análise 

parte desse episódio fazendo uma relação intertextual do jogo original com a versão 

desenvolvida para o filme de Poyart, procurando fazer uma relação texto-fonte dos 

elementos similares usados.  

 O segundo momento parte de cenas que são usadas para apresentar os 

personagens no filme através de um recurso de sobreposição de elementos gráficos 

– colagens e textos – sobre a imagem estática na tela. Os itens analisados, no total 

de sete, têm relação com o campo das artes plásticas, abrangendo desde as 

escolas construtivistas russas do início do século passado, até as intervenções 
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contemporâneas da Pop Art nos anos de 1960.  

 O terceiro momento é um pequeno trecho no filme onde o narrador explica 

como funciona o esquema de trabalho da promotora Julia e seu marido advogado 

Henrique, na obtenção de documentos secretos dentro do ministério público. Essa 

cena é passada sob a forma de desenho animado, fundo em preto com traço dos 

personagens em branco, fazendo referência ao primeiro desenho animado realizado 

por James Stuart Blackton, em 190618 e posteriormente com a mesma idéia de 

estrutura narrativa, encontrado nos planos arquitetados nos desenhos de Tom & 

Jerry, meados dos anos de 1950, desenhados pelo gato para capturar o rato.  

 

4.1 ANÁLISE CENA GTA 
 

 O capítulo atual pretende fazer uma análise da relação intertextual existente 

entre as duas cenas no filme em que o protagonista Edgar entra dentro no game 

GTA, com o jogo original para computador de mesmo nome. Com isso, pretende-se 

identificar os recursos de intertextualidade utilizados pelo diretor no desenvolvimento 

desse trecho, sua relação com as novas tecnologias aplicadas no seu 

desenvolvimento e de que forma enriquecem a narrativa do filme. 

 Falando um pouco sobre a história do jogo, GTA foi criado por David Jones 

em 1997, é um game onde o jogador trabalha com o roubo de carros, ou seja, ele é 

o vilão na narrativa. O próprio nome GTA – Grand Theft Auto, diz respeito a um tipo 

de infração da lei norte-americana, que identifica furtos de veículos automotivos cujo 

o valor de mercado seja superior a US$ 400,00. Então o jogo tem como enredo 

praticar furto de veículos entre outros delitos, e cada vez que o objetivo é atingido, a 

pontuação e a notoriedade do gamer aumentam, ganhando dinheiro para passar 

para outra fase. O título até hoje gera polêmicas pelo conteúdo que faz apologia a 

violência, o uso de drogas e a prostituição, para citar alguns. Recentemente a 

franquia chegou a sua quinta versão, GTA V (2013), que foi considerado o jogo que 

mais batel recordes na indústria de jogos, segundo dados do site “TechTudo”19. O 

custo de produção foi de 265 milhões de dólares, mas após 24 horas de lançamento 

                                                        
18

 Alberto Lucena Júnior, Arte da animação, p.41, 2005. 

19 As informações foram extraídas do site TechTudo, em matéria escrita por Alexandre Silva em 

27/05/2014. Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2011/07/especial-historia-de-
gta.html> Acesso em: Outubro de 2015. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo325/assemblage
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ele havia alcançado a marca de 1 bilhão de dólares em vendas. Fica claro que a 

inserção desse jogo no filme de Poyart não foi ao acaso, a temática e o ritmo da 

narrativa tem muita semelhança com a produção. 

 A polêmica em volta do jogo GTA já rendeu vários noticiários sobre sua 

influência negativa no comportamento de alguns jovens, que após atos de violência 

como brigas, agressões e até assassinatos, mencionavam terem o título com forma 

de entretenimento preferida. “Existem até hoje pessoas que lutam contra a 

distribuição do jogo no mercado, entre eles os mais famosos são Jack Thompson, 

ativista político norte-americano, e Hillary Clinton” (SILVA, 2014, s/n).  

 Contudo, na contramão do conteúdo controverso do jogo, a empresa de 

refrigerante Coca Cola lançou uma campanha em 2007, durante o intervalo 

comercial do Superbowl, onde usou do formato do título GTA em um vídeo que o 

personagem, que era para ser o vilão, caminha pelas ruas fazendo o bem, ajudando 

as pessoas, totalmente ao contrário da proposta original. Seguindo a mensagem 

“dar um pouco de amor e tudo volta a você”, ela fez uso de uma intervenção bem-

humorada usando a estética caótica do game para outro fim. É claro que a 

popularidade do GTA o torna um referencial com amplo potencial de uso intertextual 

e aqui apenas dois produtos foram citados que aproveitaram de sua linguagem.  

 Em 2 Coelhos, para melhor compreensão da parte analisada, será feita uma 

decupagem e a respectiva descrição dos fragmentos, utilizando conceitos da teoria 

do cinema, das duas cenas que envolvem o uso do referido jogo para posterior 

comparativo com o game original e o comercial para televisão. O trecho escolhido 

tem aproximadamente 65 segundos, foi feita a opção de iniciar antes a leitura e 

finalizar um pouco depois, de maneira a entender de que forma o diretor introduz 

esse fragmento dentro da continuidade na narrativa. 

 Um pouco antes de iniciar a imersão de Edgar dentro do jogo, há uma 

sucessão de imagens em plano médio20, de um ponto de vista com Edgar de costas 

para a câmera, intercalando entre planos do protagonista sentado em uma cadeira 

de escritório de frente para um computador, assistindo vídeos pornô, além de planos 

dele sentado em um sofá de frente para um televisor, jogando videogame. Após 

                                                        
20 Plano médio ou conjunto: uso aqui para situações em que, principalmente em interiores (uma sala 

por exemplo), a câmera mostra o conjunto de elementos envolvidos na ação (figuras humanas e 
cenário) (XAVIER, 2012, p. 27). 
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algumas repetições, a cena fecha em um plano de detalhe21 sobre um relógio 

numérico amarelo analógico, marcando 16:29 horas. Novo plano médio, agora com 

Edgar na parte inferior do quadro segurando um joystick e na parte superior, 

preenchendo quase dois terços do plano, a televisão com o personagem do jogo 

personificado como avatar dele (Figura 2). 

 

Figura 2: Cena Edgar jogando 

 

 Fonte: Filme 2 Coelhos (2012) 

 

 No decorrer da cena a câmera se aproxima da imagem na televisão com um 

efeito travelling22, até ela preencher toda a tela, com o personagem em plano médio 

no centro dela. Muda a trilha sonora e aparece em letras caixa alta o título do jogo 

em que Edgar agora vai atuar como protagonista, “Detonando Miami Beach”. A 

cena, de curta duração, é um plano sequência que tem início com o narrador 

entrando dentro de um carro e saindo em alta velocidade pelas ruas atropelando 

pessoas e batendo em outros veículos. A câmera acompanha todo a trajetória do 

personagem variando os planos em geral, quando temos o carro seguindo por uma 

avenida ampla; e plano médio quando ela se aproxima do personagem sempre com 

um ponto de vista de trás. A sequência termina com a câmera se aproximando, 

fechando em um primeiro plano23 na lateral do rosto de Edgar, que continua guiando 

o carro em disparada. Nesse desfecho ele está perseguido por vários carros de 

polícia e um helicóptero.  

                                                        
21 Plano de detalhe: Enquadramento em que a escala do objeto mostrado é muito grande; geralmente 

um pequeno objeto ou uma parte do corpo (BORDWELL; THOMPSON, 2013, p.749). 

22 Enquadramento móvel que percorre o espaço para frente, para trás, ou para as laterais 

(BORDWELL; THOMPSON, 2013, p.751).  

23 Primeiro plano (close-up): a câmera, próxima da figura humana, apresenta apenas um rosto ou 

outro detalhe qualquer que ocupa a quase totalidade da tela (XAVIER, 2012, p.27). 
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 No fim ocorre a transição da cena do jogo para outra em que Edgar, agora de 

volta a diegese do filme, aparece novamente guiando um carro em uma avenida. 

Essa mudança de plano respeita a última posição em que ele se encontrava 

anteriormente, para um mesmo enquadramento quando ele reaparece. Toda a 

sequência dentro do jogo segue com a voz em off do narrador-protagonista, 

misturada com os barulhos originais do game. 

 A segunda cena tem duração menor, aproximadamente 5 segundos apenas, 

e coloca novamente Edgar como protagonista do jogo. Da mesma forma que a 

análise anterior, um pouco antes do início do trecho, a cena se passa no restaurante 

do pai de Edgar, com um plano médio sobre o gerente e cúmplice do plano, Walter, 

atrás de um balcão. Ela termina com uma sequência de várias cenas do alto da 

cidade de São Paulo. 

 O início, em um plano médio, mostra Edgar agachado, encostado com as 

costas em um automóvel, de frente para a câmera, segurando nas mãos uma 

bazuca. Através de um travelling a câmera recua, mostrando a cena em um plano 

geral. Ele está cercado pela polícia, protegido atrás de seu carro, e à sua volta 

existem muitas armas. A cena tem o mesmo cenário da anterior, uma avenida 

qualquer da cidade de Miame, nas calçadas mesas com guarda-sol e palmeiras 

decorando as ruas. A sequência termina com ele virando em direção aos policiais e 

disparando um tiro com a bazuca, explodindo os carros da polícia. 

 As relações de intertextualidade nessa cena, do jogo original com seu 

referencial no filme possui, como define Denize Araujo em relação a esse tema, um 

“aspecto hibrido, a criação de um texto hiperposto ao de base, sendo que este novo 

enfoque, relendo seu texto-base, dialoga com seus elementos e o recontextualiza 

em um novo cenário, em escala gradual” (ARAUJO, 2007, p. 70). O diretor faz 

exatamente isso, se apropria de um produto de entretenimento do universo dos 

jogos e o insere em um produto de linguagem cinematográfica. Parte da estética 

visual de um jogo de computador, construído através de cenários e personagens 

gerados virtualmente e representados por pixels24, que é a base da formação das 

imagens digitais. Para a intervenção em um outro de suporte tradicional, com atores 

e locações “reais”. A intervenção de uma mídia em outra cria uma ruptura na relação 

                                                        
24

 Picture element ou elemento de imagem é a menor unidade gráfica de uma imagem mapeada por 
bits, é um ponto gráfico individual (MARTINS, 2003, p. 16). 
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espaço-tempo na diegese do filme, incorporando uma linguagem dentro da outra e 

se apropriando de suas características, enriquecendo a trama com essa inclusão 

inusitada, mas proposital, de uma referência que acompanha o ritmo da história.  

 As similaridades da versão para o filme, com a do jogo original são muitas. 

Elas servem para aproximar e reforçar essa sensação de imersão do protagonista 

dentro do universo virtual. A interface25, que é o meio pelo qual o jogador interage 

com o jogo, é representada de forma fiel na intervenção no filme de Poyart (Figura 3 

e 4). Os dados estatísticos de pontuação seguem a rotina existente no referente 

original. Foram apenas adaptadas para o universo do filme, com a colocação de 

ícones de coelhos, que diz respeito ao título do filme, na pontuação ao invés de 

estrelas como no original. O mapa em forma circular, no canto inferior esquerdo, 

segue o modelo do jogo, bem como o cronometro que determina a duração de cada 

fase. A dinâmica de condução da partida se repete na versão fílmica, com a fuga de 

carro em alta velocidade, a direção ofensiva que acaba em vários atropelamentos de 

pessoas inocentes e com a polícia em perseguição, são características que 

encontram semelhança também no título para consoles de game. 

 

Figura 3: Cena GTA Edgar 
 

 
 

Fonte: Filme 2 Coelhos (2012) 

 

Figura 4: Cena GTA V 
 

 
 

Fonte: www.youtube.com
26

 

 
 

 Através das análises realizadas anteriormente, com o referencial teórico de 

intertextualidade de Kristeva, ficou claro apropriação dos elementos estruturais do 

jogo GTA, no que diz respeito a estética e linguagem, aplicadas pelo diretor de 2 

Coelhos na construção das duas inserções vistas no filme.  

                                                        
25 Existe um mundo virtual, do outro lado da tela, e um mundo real, deste lado. Tudo o que coloca 

ambos em contato é, por definição, interface. (ASSIS, 2006, p. 22) 
26

 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=qA92RwS0D4A> Acesso em: Outubro de 
2015. 
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 Agora, essas intervenções deixam a narrativa mais elaborada? Seguindo na 

linha de produções de um cinema contemporâneo, elas enriquecem o filme? 

Primeiramente o uso de intertextualidade vinculada linguagem cinematográfica já 

mostrou-se eficiente, ela deixa a história mais “rica”, por acrescentar um repertório 

novo de significados. A sua inserção gera expectativas com relação a trama, a deixa 

mais dinâmica, provoca um aumento na linguagem estética trazendo referência de 

outros meios. Em 2 Coelhos, o uso do game GTA, como um intertexto no enredo, 

cria toda uma aura em torno da personalidade do protagonista – anti-herói, rebelde, 

nerd, desocupado – pelo simples fato de estar jogando. São dois momentos onde 

ele incorpora um avatar dentro do jogo e segue a rotina da partida que se resume 

em dirigir um carro em alta velocidade e atacar a policia. Fora isso, traz esse 

universo para dentro de seu filme que faz parte de uma geração que acaba se 

identificando com o filme, de uma forma positiva ou negativa. 

 Segundo que essas intervenções enriquecem a produção por trazerem para o 

enredo esse novo repertório, que gera conexões com outras mídias, criando um 

terceiro. Sem essas relações o andamento da história teria outra dinâmica, afetaria 

de forma substancial o impacto que o filme oferece ao trabalhar essas linguagens, o 

que mudaria a forma como o vemos. A narrativa, sem o uso da intertextualidade 

presente na produção, teria outro andamento, provocaria outra leitura do enredo. 

Que de certa forma provocaria, no caso especifico do filme de Poyart, uma perda no 

rico repertório estético e visual que a história possui. 

 

4.2 ANÁLISE CENAS VINHETAS 
 

Nesse capítulo pretende-se, em uma dimensão mais no campo da forma, 

identificar elementos no corpus de análise que transcendem a linguagem do cinema, 

incorporando novos elementos artísticos na obtenção de um novo meio de 

representação. Sobre o aporte teórico dos conceitos de intertextualidade definidos 

por Kristeva, é possível identificar no resultado dessas intervenções, uma relação de 

apropriação de um texto anterior, adaptado, reconfigurado e aplicado posteriormente 

sobre nova roupagem pelo diretor do filme. 
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Para esse item foram separadas cenas que serão denominadas de 

“vinhetas”27. Essa opção se deve pelo fato da similaridade delas com as observadas 

na televisão, mas principalmente nas artes gráficas. Esse “intervalo”, que ocorre no 

fruir da história, congrega juntamente com a narrativa em off, uma riquíssima 

indumentária visual, através de formas e imagens, que dialogam com várias áreas 

da representação artística. Do uso de desenhos, a colagens de fragmentos de 

imagens reais e a inclusão de textos, esses componentes formam em cima da 

imagem do personagem recém-inserido ao enredo, toda uma carga simbólica que 

representa de alguma maneira as características da personalidade e da relação dele 

com a história. Cabe a esse tópico analisar os significados pertencentes a essas 

imagens sobrepostas e a possível configuração estética que elas simbolizam.  

Para essa leitura sobre as imagens selecionadas pretendem-se fazer uma 

análise no que pertence ao campo de estudo mais voltado a forma, cores e 

distribuição desses elementos no quadro, seguindo os conceitos de Sandra 

Ramalho e Oliveira (2005) sobre leitura de imagem. Ainda aproveitando essa 

investigação, como já mencionado, ver os símbolos que possivelmente identificam 

cada personagem dentro de um universo social que se encontram, ilustrando 

características pertencentes aos grupos sociais que vivem. Almeja-se também 

identificar, no material, de qual período artístico foram apropriadas as “intervenções” 

aplicadas sobre as imagens nas “vinhetas”, pela linguagem visual utilizadas na sua 

construção, colocando os conceitos de intertextualidade no campo da interpretação. 

Primeiramente serão analisados os elementos constituintes das “vinhetas” 

para situá-las em algum momento da história da arte. O que se percebe em todo 

material selecionado é o uso de sobreposição de imagens, podemos ver desenhos e 

pedaços de fotos, que são como que pintados sobre um fotograma do filme. Essa 

intervenção traz características de duas técnicas artísticas: colagens fotográficas e 

assemblage28, que aparecem em vários momentos da história da arte como recurso 

                                                        
27 [...] em tipografia e artes gráficas, é um desenho decorativo geralmente em livros, utilizado tanto 
para separar secções ou capítulos como para decorar. [...] Filme, som ou texto geralmente curtos que 
identificam uma emissora de rádio, tv. São em geral veiculados entre intervalos de programas, no 
início ou fim deles. Disponível em: http://www.dicionarioinformal.com.br/vinheta/> Acesso em: Janeiro 
de 2015. 

28 O termo assemblage é incorporado às artes em 1953, cunhado pelo pintor e gravador francês Jean 

Dubuffet (1901-1985) para fazer referência a trabalhos que, segundo ele, "vão além das colagens". O 
princípio que orienta a feitura de assemblages é a "estética da acumulação": todo e qualquer tipo de 

http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=369&cd_idioma=28555
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expressivo. As fotomontagens foram um processo usado em vários períodos e por 

várias escolas artísticas. Vale, como forma ilustrativa, destacar os trabalhos de 

Hannah Hoch (1889-1978) e Raoul Hausmann (1886-1971), que pertenciam ao 

movimento dadaísta na Alemanha no início da década de 1910 e produziram uma 

série de obras utilizando essa linguagem, segundo o autor Stephen Farthing, 

“Hausmann começou a criar as fotomontagens satíricas em 1918, como forma de 

protesto contra as convenções e os valores de uma sociedade burguesa” 

(FARTHING, 2011, p. 412). Outro artista do mesmo período que usou esse 

procedimento foi Alexander Rodchenko (1891-1956), “ele foi um pioneiro da 

fotomontagem e usou essa técnica para criar cartazes, livros e revistas de 

propaganda comunista, frequentemente com seu amigo, o poeta e dramaturgo 

Vladimir Maiakóvski” (ibid, 2011, p. 404).  

Recentemente, no fim da década de 1950, outra escola artística se apropria 

dessa linguagem, a Pop Art, com a fórmula da crítica adotada pelos seus 

antecessores, recria imagens que além das colagens, envolvem objetos recolhidos 

aleatoriamente e posteriormente colados nos quadros, Giulio Argan argumenta: 

 

O termo popular, ao menos no sentido que tem na Europa, é impróprio: a 
Pop Art expressa não a criatividade do povo, e sim a não-criatividade da 
massa. É verdade que manifesta, acima de tudo, o desconforto do individuo 
na uniformidade da sociedade de consumo, e por vezes suas inúteis 
valeidades de rebeldia; todavia, sabe-se que, sem uma orientação 
ideológica, o mal-estar e as rebeliões secretas não ameaçam o sistema 
(ARGAN, 1992, p. 575). 

 

 Com uma conduta critica na composição de suas obras, os trabalhos 

pertencentes a esse período incorporam imagens e elementos oriundos da 

sociedade de consumo vigente. Como os ready made de Marcel Duchamp, eles se 

apropriam de seus ícones industrializados, reproduzidos em série, como uma 

ferramenta de julgamento pela ordem social vigente. Os artistas em destaque que 

fizeram uso desses meios inicialmente são Richard Hamilton (1922-2011), com sua 

famosa obra Interior (1956) (Figura 5), onde através de colagens com imagens de 

revistas americanas o artista cria um cenário onde o simbolismo crítico está presente 

                                                                                                                                                                             
material pode ser incorporado à obra de arte. Disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo325/assemblage> Acesso em: Janeiro de 2015. 

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo325/assemblage
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em todos seus aspectos, sexualidade, consumismo, vida urbana. Outros artistas que 

exploram essa forma de expressão são Robert Rauschenberg (1925-2008) e Jasper 

Johns (1930), o primeiro com objetos pintados e colocados em exposição, ganhando 

uma nova leitura pela ruptura de sua função real/utilitária, para uma representação 

de valores estéticos. O segundo com pinturas com e objetos colados, trazendo ao 

quadro a perda de bi dimensionalidade, como na obra Campo (1963-64) (Figura 6).  

“Com Rauschenberg e Johns entra-se no círculo da pura aleatoriedade, ou seja, no 

âmbito de uma deliberada indistinção do fenômeno estético em relação a todos os 

outros fenômenos, que pertençam a existência privada do artista, que pertençam ao 

mundo (ARGAN, 1992, p. 577). 

 

Figura 5: Interior (1956) 
 

 
Fonte: Página do The Telegraph29 

Figura 6: Campo (1963-64) 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Página centroarte.com30 

  

Com essa breve explanação sobre os conceitos e técnicas dentro do âmbito 

da arte, foi possível situar o corpus de análise dentro de um contexto de linguagem 

visual, para ficar bem claro de onde, se acredita, que possam ter sido extraídos os 

elementos visuais que possibilitaram o desenvolvimento das “vinhetas” na produção 

de Poyart. No decorrer do texto será perceptível o reconhecimento desses 

elementos que foram revisitados nesses períodos da história da arte que envolve as 

linguagens Dadaista e de Pop Art. 

 A proposta de leitura sobre as imagens do filme 2 Coelhos (2012) estará 

dentro do campo estético da forma, da cor, do uso de imagens e palavras, que 

                                                        
29 Disponível em: < http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/culture-obituaries/art-

obituaries/8760860/Richard-Hamilton.html> Acesso em: Janeiro de 2015. 

30 Disponível em: < http://www.centroarte.com/images/rauschenbeerg/Copia_di_campo1_1963-

64.jpg> Acesso em: Janeiro de 2015. 

http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/culture-obituaries/art-obituaries/8760860/Richard-Hamilton.html
http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/culture-obituaries/art-obituaries/8760860/Richard-Hamilton.html
http://www.centroarte.com/images/rauschenbeerg/Copia_di_campo1_1963-64.jpg
http://www.centroarte.com/images/rauschenbeerg/Copia_di_campo1_1963-64.jpg
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fazem parte da formatação dos objetos selecionados. É certo que estamos tratando 

de uma leitura dentro do universo cinematográfico, imagem em movimento e som, 

mas analisaremos o conteúdo enfatizando “o material significante do cinema (a 

imagem no sentido amplo)” (AUMONT,1995, p. 174), segundo o autor: 

 

[ ] em primeiro lugar, da concepção tradicional do cinema como meio de 
expressão, para acrescentar de imediato que um meio de expressão, como 
é o cinema, “capaz de organizar, de construir e de comunicar pensamentos, 
podendo desenvolver ideias que se modificam, formam e transformam, 
torna-se então uma linguagem, é o que se chama uma linguagem. O que 
leva a definir o cinema como uma forma estética (como a literatura), que 
utiliza a imagem, que é (nela mesma e por ela mesma) um meio de 
expressão cuja a sequência (isto é, a organização lógica e dialética) é uma 
linguagem (AUMONT, 1995, p. 173). 

 

 Após essas definições, para a análise do material selecionado, será feito a 

abordagem pela leitura das imagens através de “seus elementos construtivos, tais 

como linhas, pontos, cores, planos, formas, cor, luz, dimensão, volume e textura” 

(RAMALHO E OLIVEIRA, 2005, p. 50). Seguindo para “as relações, articulações ou 

regras de combinação entre os elementos constitutivos da imagem” (ibid, 2005, p. 

50), que podem ser definidas como procedimentos relacionais. 

 Sobre o corpus de exploração ele é composto de uma série de imagens 

extraídas do filme, que tem por função identificar os personagens que pertencem à 

história. Cada vez que o narrador, que é o protagonista, faz menção de apresentar 

um personagem a cena aonde ele aparece é momentaneamente congelada e 

preenchida com elementos visuais, desenhos, fotos, texturas, que de alguma forma 

geram uma relação simbólica dele com a trama.  

 Como no desenrolar da narrativa são diversos os momentos em que esse 

recurso é usado, cabe fazer uma seleção deles, não tanto pela sua importância 

hierárquica, mas porque traduzem a experiência visual estética proposta pelo diretor. 

No total são dez intervenções que acontecem no decorrer da história, na sequência 

serão analisadas as sete principais pela ordem em que aparecem no filme. 

A primeira imagem, da série de “vinhetas”, é a do protagonista. O frame 

selecionado é o do momento em que ele está sendo assaltado, quando para seu 

carro em um semáforo. Nesse instante a imagem é congelada, entra a voz em off do 

narrador, que se apresenta pelo seu nome pela primeira vez na história, “prazer meu 
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nome é Edgar”31 e o situa dentro da diegese. É possível ver nesse arranjo as             

influências das fotomontagens mencionadas no início da análise, tanto nas primeiras 

experimentações feitas por Hausmann e Rodchenko, quanto nas de Hamilton 

posteriormente nos anos de 1960.  

Em um primeiro momento é visível a construção da cena com uma 

combinação elementos gráficos na forma de tipografia, pintura e traços sobre a 

imagem. Fazem um referencial em cima de intervenções manuais diretas sobre 

imagens fotográficas. Uma segunda observação, permite verificar um processo de 

colagem de recortes sobre a imagem de Edgar, que é feito através de fragmentos de 

uma cédula de 20 libras. A fusão acontece bem na sua cabeça, que tem parte dela 

substituída pela da rainha da Inglaterra, bem na parte superior direita com a coroa 

preenchendo toda ela (Figura 7). 

 

Figura 7: Cena Edgar no carro 

  

Fonte: Filme 2 Coelhos (2012) 

 Outro personagem que o diretor usa o recurso é chamado de Bolinha, braço 

direito do traficante Maicon. A cena em que ocorre a intervenção é em uma casa no 

subúrbio, um provável esconderijo da quadrilha, na cozinha em um momento em 

que o personagem senta para comer. A voz em off do narrador identifica-o pelo seu 

apelido, a partir desse instante o quadro fica estático e é preenchido com desenhos, 

recortes e tipografia (Figura 8). Seguindo os mesmos recursos que foram usados em 

relação a Edgar, essa mistura de materiais traz nelas características das 

intervenções dos artistas do movimento Pop art, com as colagens e montagens com 

imagens diversas. Um detalhe, que se repetirá nas outras imagens, é sempre a 

presença de cédulas de dinheiro em algum ponto da montagem. 

                                                        
31 Trecho extraído do filme 2 Coelhos (2012). 
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Figura 8: Cena Bolinha 

  

Fonte: Filme 2 Coelhos (2012) 

 

Na sequência é apresentada a personagem Julia, a cena que foi escolhida 

para sua apresentação dentro do enredo foi no escritório da promotoria pública onde 

ela trabalha e recolhe informações sigilosas para os clientes bandidos de seu marido 

advogado. O frame que foi selecionado é no exato momento em que recaem 

suspeitas sobre seu envolvimento, e ela está prestes a ter um ataque de pânico. 

Novamente o quadro é preenchido com desenhos, recortes e tipografia. Alguns 

remetem a cédulas de dinheiro, que simboliza muito um dos eixos centrais do 

enredo.  

 Outros significados que podem ser visualizados na leitura é a da personagem 

em uma proporção reduzida no centro do quadro, em relação ao ambiente, como se 

estivesse esmagada entre a parede em que esta encostada e o armário em primeiro 

plano desfocado na sua frente. Essa situação claustrofóbica reforça ainda mais a 

crise que ela está prestes a ter, que tem início logo após o fim da apresentação da 

“vinheta” com seu nome. Na imagem com as intervenções é possível ver uma 

grande mancha branca na frente de seu rosto, como se as coisas começassem a 

desaparecer, antecipando o surto que ela vivenciara logo em seguida (Figura 9). 

 

 

 



 

 

77 

 

 

Figura 9: Cena Julia escritório 

  

Fonte: Filme 2 Coelhos (2012) 

 

Maicon é o próximo personagem da trama que faz parte das “vinhetas”, a 

cena que antecipa a intervenção é quando ele se apresenta para o policial Robério, 

com o qual ele está envolvido no planejamento e execução de um sequestro com 

um final mal-sucedido. Eles têm um encontro em uma sala que o Robério acaba de 

invadir com dois outros comparsas. O local é provavelmente de uma casa no 

subúrbio, com as paredes pichadas e com móveis mal-cuidados, onde estão 

sentados assistindo televisão vários membros da quadrilha de Maicon. Ele levanta e 

se dirige em direção ao policial, a câmera assume o plano ponto de vista32, ele 

responde “presente”33, indicando quem ele é. 

As interferências na imagem seguem o mesmo padrão, misturando elementos 

como desenhos, recortes e tipografia. Pelo fundo da imagem ser uma parede em 

tom neutro, ela é totalmente preenchida e carregada como manchas de tinta e 

texturas. O rosto de Maicon é todo substituído por um desenho, ficando somente o 

nariz e parte da boca como o original. Na boca e ao lado esquerdo são colocadas as 

cédulas de dinheiro, que terminam a composição da cena (Figura 10). 

 

 

                                                        
32 Plano filmado com a câmera posicionada próximo de onde os olhos da personagem estariam, 

mostrando o que ela veria (BORDWELL; THOMPSON, 2013, p.749). 
 
33Trecho extraído do filme 2 Coelhos (2012).  
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Figura 10: Cena Maicon 

  

Fonte: Filme 2 Coelhos (2012) 

Em seguida é a vez do personagem Jader, um político corrupto que cresce na 

carreira seguindo meios ilícitos, através de desvio de dinheiro público, suborno e 

fraudes em licitações. Ele representa na ficção os estereótipos da classe 

governamental, que normalmente são televisionados nos meios de massa 

diariamente ou estampam os jornais e revistas de maior circulação. A imagem 

escolhida para a intervenção é quando o personagem esta almoçando sozinho em 

um restaurante requintado. Bem trajado, com blazer e camisa social, e segurando 

uma taça de vinho, esse trecho expõe a posição social privilegiada que ele se 

encontra na história. Nesse momento a imagem é congelada e através da voz do 

protagonista em off, faz uma apresentação do intérprete e situa ele dentro da 

história. 

 Logo em seguida ocorrem às intervenções sobre esta imagem estática que é 

preenchida com desenhos, recortes de fotos e tipografia, que formam na tela uma 

nova cena, só que mais na forma de uma ilustração. A primeira leitura mostra a 

intenção da crítica política, pois é visível a identificação das figuras aplicadas – 

moedas, notas de dinheiro - com o papel que o personagem representa no filme. 

Num segundo olhar, além da crítica já mencionada, a colocação de elementos 

gráficos na forma de pintura e desenhos sobre a imagem, trazem mais um 

referencial de apropriação de demandas técnicas pertencentes à esfera das artes. 

 Todo esse arranjo de colagens sobrepostas potencializa os ícones já 

evidenciados anteriormente com o frame sem as intervenções, criando uma nova 

leitura mais visual e menos subjetiva nas características do personagem Jader, 

agora apresentado como uma cédula monetária (figura 11). 
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Figura 11: Cena Jader 
 

 
 

 

 

Fonte: Filme 2 Coelhos (2012) 

 

 Outro personagem que tem destaque é Velinha, ele é o motoqueiro que 

assalta Edgar no início do filme. O reencontro dos dois ocorre na delegacia após ele 

ter sido preso como suspeito de roubo. A cena de identificação é feita através de um 

buraco na porta da grade, onde Edgar consegue ver dentro da cela. Velinha se 

encontra no centro do círculo, pois a câmera assume o plano ponto de vista para dar 

a sensação de subjetividade, emprestando o olhar do protagonista e o que ele está 

enxergando. Nesse momento a cena congela e entra a voz off do narrador que faz a 

inclusão dele na história com um breve flashback das atividades criminosas que ele 

desenvolve. 

 Sobre as intervenções, o quadro do Velinha é o que tem a maior área 

reservada para a aplicação delas. Por ter ficado somente um espaço circular 

pequeno e escuro, elas foram preenchidas a partir desse centro. A semelhança com 

a bandeira do Brasil é evidente, principalmente por estar escrito “ordem e 

pro...gresso”, em torno da imagem dele. Outra referência texto-fonte é possível 

perceber nas estrelas colocadas de forma aleatória, que fazem alusão direta à 

indumentária do original. As demais formas, figuras e cores perdem a significação 

com ela. Acabam fazendo relação com as atividades criminosas do personagem, 

como um fuzil em contraste com um fundo vermelho, uma faca empunhada por uma 

mão e as cédulas de dinheiro do lado direito, que aparecem na maioria das 

“vinhetas” analisadas (Figura 12). 
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Figura 12: Cena Velinha 

  

Fonte: Filme 2 Coelhos (2012) 

 Walter é, na história, a vítima de todas as mazelas e o motivador da vingança 

idealizada pelo protagonista. Ele perde a família em um atropelamento, cujo culpado 

é Edgar, e acaba sendo acolhido pelo pai do mesmo para trabalhar como gerente de 

seu restaurante, como forma de compensação pela fatalidade ocorrida. O frame em 

que Walter aparece é em uma conversa com o pai de Edgar no restaurante, nesse 

instante ocorre à pausa seguida da sobreposição de desenhos sobre a imagem.  

 Nesse caso, em particular, percebe-se uma quantidade menor de 

interferências em relação às demais, o quadro está com menos cores e formas, 

possivelmente por representar o estado emocional do personagem após a perda da 

família, cheio de espaços vazios que esperam ser preenchidos novamente. As cores 

aquareladas tem predominância de tons mais frios, azuis e verdes, com uma área 

quente em vermelho logo abaixo bem próximo a figura do personagem. A leitura das 

formas segue uma diagonal descendente, da esquerda superior para direita inferior, 

passando por sobre a tipografia com o nome Walter. A face está centralizada no 

quadro com um semblante triste e olhar vazio, marcado por um traço mais forte, 

lembrando o nanquim, com uma metade preenchida pela cor amarela (Figura 13). 
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Figura 13: Cena Walter 
 

 

 

    
 

Fonte: Filme 2 Coelhos (2012) 

 

Através da seleção das cenas com personagens, no que foi denominado de 

“vinhetas”, que surgem no meio da narrativa, foi possível identificar os caminhos 

propostos no início do capítulo no âmbito das relações intertextuais presentes 

nessas intervenções, fazendo uma aproximação com os elementos estéticos 

encontrados em movimentos artístico, como nas fotomontagens do início do século 

XX e posteriormente nas colagens da Pop Art, em meados dos anos 1950 e 1960.  

 Esse recurso de montagem, ou seja, a parada da cena e a formação da 

“vinheta”, seguido do repertório intertextual aplicado sobre a imagem – formas, 

desenhos, fotos - faz com que  narrativa cresça em linguagem audiovisual. Sem o 

uso dela os personagens não teriam o mesmo destaque na sua apresentação dentro 

da narrativa, talvez alguns passassem até desapercebidos. O filme ganha também 

em repertório estético, as referências aos movimentos artísticos criam uma 

“roupagem” mais elaborada nas cenas, deslocam ela de uma simples pausa para 

criar um visual chamativo, com detalhes nos desenhos que remetem as linguagens 

urbanas, presentes muitas vezes em intervenções feitas por artistas de rua. 

 Sem presença dessa “roupagem” nas cenas, a intensidade da narrativa 

possivelmente diminuiria, o que se leva a considerar que sem elas haveria uma 

mudança na proposta da cena e de uma maneira mais geral, no filme como um todo. 

A intertextualidade presente nesses fragmentos intensificam a atenção sobre a 

narrativa, criam uma visualização mais atenta em busca da fonte de onde foram 

extraídos os elementos que constituem as cenas. 

Adiante nas leituras dos trechos foi possível identificar também algumas 

relações existentes entre os desenhos sobrepostos nas imagens, com as 

características da personalidade de cada personagem. Em cada uma das cenas 
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descritas encontram-se elementos que, hora aparecem de forma personalizada 

somente em um, hora surgem em outros momentos fazendo parte na composição 

das demais. Uma forma que aparece em quase a totalidade das “vinhetas” são as 

cédulas de dinheiro. E não é por acaso, afinal o enredo do filme se move através da 

busca pelo dinheiro, através de corrupção, suborno, roubo, para citar algumas 

motivações. Ela surge na cabeça, nas mãos, na boca, no fundo das imagens. 

 Em contra ponto algumas tem sua quase ausência. Na “vinheta” que aparece 

o personagem Walter elas estão quase que apagadas, no fundo da imagem. Na 

cena com o personagem Velinha também, quase não existem. O que se percebe é 

que quanto mais evidente as cédulas, mais a busca pelo dinheiro fica como uma 

característica do personagem  dentro da trama. No caso em particular de Walter, as 

intervenções nele são as mais sutis. Por conta talvez de sua participação e 

envolvimento no filme se revelam somente no final, quando percebe-se que ele 

estava envolvido nos planos de vingança de Edgar. 

 Se conclui que o uso desses elementos visuais dentro da narrativa do filme 2 

Coelhos faz com que ele ganhe em repertório, favorecendo a um número maior de 

leituras e interpretações. Já sua ausência dentro do enredo faria com que ele 

perdesse muito do seu atrativo ao misturar esse amplo leque de referências, 

colocando ele em um nível comum a boa parte das produções desse gênero. 

 

4.3  ANÁLISE  CENA “DESENHO ANIMADO” 
 

 No presente capítulo o trecho escolhido é uma animação, de 

aproximadamente 17 segundos, onde é possível identificar as relações de 

intertextualidade, através da maneira como foram usados os elementos para seu 

desenvolvimento. Nesse recorte eles aparecem sobre a forma de um desenho 

animado, que traz uma estrutura muito semelhante as primeiras experimentações 

nessa área vistas no inicio do século XX, com o fundo preto, as linhas em branco 

com formas vazadas, que  eram usadas para representar os primeiros personagens 

e objetos animados. 

 Primeiramente, para melhor entendimento dessa cena no que diz respeito as 

técnicas usadas, será apresentado um pequeno panorama histórico do 

desenvolvimento da animação. Dessa maneira ficará mais claro de onde partem 

algumas opções estéticas de leitura encontradas no trecho de análise. 
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Posteriormente se fará uma descrição do fragmento escolhido, através de uma 

descrição da cena, onde será verificado o seu andamento e a maneira como foi 

encaixado na narrativa. Para finalizar almeja-se identificar nos elementos 

visualizados sua relações intertextuais com animações já  existentes, bem como de 

que forma elas afetam na proposta do filme ao serem aplicadas. 

 Atualmente as animações então presentes nas mais variadas mídias, cinema 

e televisão, com um tempo maior de existência e de onde se originaram, avançando 

para os computadores e dispositivos móveis nos dias de hoje. Sua popularidade 

sempre foi grande, apesar de no início, após uma período de euforia ela perder 

público para o cinema, que por registrar cenas “reais” tinha mais credibilidade e 

aceitação popular, além de ser mais rápido na sua produção. 

 Ambos os meios nascem da união de técnica e arte, com o surgimento dos 

dispositivos ópticos-mecânicos. Essa busca pela representação do “real” sempre 

esteve presente na evolução da humanidade desde sua pré-história, das pinturas 

nas cavernas, evoluindo para os períodos clássicos greco-ronamos, alcançando um 

nível mais elaborado no renascimento, com o desenvolvimento da perspectiva e 

proporção áurea, o homem aproximava a relação técnica e estética ainda mais na 

produção visual da arte. Com o surgimento da fotografia se concretizava então um 

sonho que era vislumbrado pelo homem a muito tempo, mostrar com exatidão aquilo 

que se encontrava à frente de seu olhar. 

 Com o aprimoramento técnico da fotografia, principalmente com o 

desenvolvimento do filme em rolo sobre um suporte de celulóide, o aparecimento do 

cinema dependia apenas agora de uma questão técnica, unir uma sequência 

continua de imagens e projetá-las sobre uma tela. Anteriormente já havia surgido 

uma forma de projetar imagens sobre um suporte, através da “lanterna mágica”, que 

surge em Roma, em 1645, pelas mãos de um inventor chamado Athanasius Kircher; 

posteriormente em 1850, um militar austríaco chamado Franz Von Uchatius, 

combina o uso da “lanterna mágica”, com dois discos giratórios contendo dúzias de 

imagens pintadas em vidros, para criar o primeiro projetor de cinema.34 Com o 

aprimoramento de ambas, em 1891, o inventor Thomas A. Edison, desenvolve o 

Kinetoscópio, com a projeção para um único observador de um filme continuo de 25 

                                                        
34

 Alberto Lucena Júnior, Arte da animação, 2005, p. 36. 
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segundos. Contudo são os irmão Lumière, com seu Cinematógrafo, em 1895, que 

fazem as primeiras exibições de fotografias animadas com perfeição. 

 

Resultado direto do aperfeiçoamento do aparelho de Tomas Edison, era 
culminação da série de contribuições anteriores. O cinematógrafo servia 
tanto para filmar quanto para projetar. A projeção da realidade com esse 
aparelho causou assombro. Era, sem dúvida, uma tremenda novidade e, 
mesmo apresentando filmes curtinhos, sem nenhum resquícios artístico, 
como A chegada de um trem à estação  ou  A saída dos operários de uma 
fábrica,  o sucesso estava garantido (BARBOSA JÚNIOR, 2005, p. 40). 

 

 Em paralelo a evolução do cinema, de certa forma a animação dava seus 

passos. Os primeiros dispositivos de projeção usavam desenhos para representar o 

movimento, antes da fotografia atingir um nível técnico que permitisse a ela ser 

usada ao invés de ilustrações. Então o pré-cinema usava de desenhos ao invés de 

imagens. É fato que a linguagem cinematográfica evoluiu mais rapidamente que a 

de animação, por conta até de sua produção ser mais rápida. Os primórdios da 

animação exigiam um trabalho artesanal demorado e tedioso, normalmente de um 

único artista, para o desenvolvimento dos trabalhos. Todavia em termos de 

linguagem ganhavam, pois partilhavam com seus desenvolvedores um repertórios 

estético mais evoluído. Como coloca Alberto Lucena:  

 

A união do desenho e da pintura com a fotografia e o cinema superou essa 
limitação através do cinema de animação, que podia fazer uso das formas 
ilimitadas das artes gráficas explorando as características cinematográficas 
do filme (ibid, 2005, p.18). 

 

 Os primeiros filmes animados surgem através do desempenho pioneiro de 

alguns artistas. O Ilustrador James Stuart Blackton realiza em 1906, o primeiro 

desenho animado, Humorous Phases of Funny Faces, que apresenta uma animação 

curtinha feita frame a frame, somada a técnica de “substituição por parada da ação”, 

em sequencias desenhadas por poucos instantes. O suporte onde aparecem as 

imagens remontam os lightning sketches, ou esboços relâmpagos, um quadro negro 

que serve de suporte as animações desenhadas em traço branco. Cabe salientar 

aqui a similaridade com o recorte no filme de Poyart, 2 Coelhos, na sequência 

analisada, que usa de suporte de fundo o preto, com os desenhos dos personagens 

e objetos em branco. 

 Vários nomes surgem nesse inicio da animação desenvolvendo e 

aprimorando varias técnicas para melhorar a qualidade das animações e seu 
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processo de produção. No campo da arte vale citar os trabalhos do artista francês 

Emile Cohl, que tinha uma bagagem profissional grande, com seu trabalho 

reconhecido como artista plástico, principalmente no campo da ilustração. Cohl 

ingressa no mundo da animação com o passar dos seus 50 anos, trazendo com isso 

uma experiência considerável. Seu primeiro filme, com cerca de dois minutos, pode 

ser considerado o primeiro desenho animado, por ser fotografado frame a frame. 

Usou nanquim nos traços dos desenhos e uma caixa de luz para sobrepor as folhas 

e ter mais exatidão na continuidade dos desenhos, deixando eles com maior 

precisão. Ao fotografar ele tinha o efeito dos desenhos de Blackton, no negativo os 

traços ficavam branco sobre um fundo preto. 

 Outro artista de destaque nesse inicio é o americano Winsor McCay, que 

como Cohl já possuía fama e reconhecimento quando entrou no ramo de animação. 

Não era um intelectual, mas tinha uma imaginação e percepção da dimensão 

artística que transpôs para seu trabalho de animação. Seu primeiro trabalho é Litlle 

Nemo, de 1911, que resultava de um desenho refinado, passando a “ilusão de “coisa 

viva” proporcionada pela maravilhosa animação” (BARBOSA JÚNIOR, Alberto 

Lucena, 2005, p.56), deixando os espectadores desacreditados de aquilo era feito 

através de desenhos sobre papel. Mas o grande marco de sua carreira fica por conta  

de, Gentier the Dinosaur, de 1914, com o acréscimo de cenários estáticos. 

 Esses pioneiro da animação carregam consigo o estereotipo do 

artista/animador, pois eram responsáveis por todas as etapas do processo. Contudo 

para a animação se tornar rentável, por conta de prazos de produção menor e 

custos mais baixos, o processo precisava passar por uma readequação. Cabe a 

John Randolph Bray organizar a produção de filmes de animação de forma eficiente 

para poder competir com as comédias de ação ao vivo, que tinham na época o 

lançamento de dois programas por semana. Então surge uma linha de produção 

encabeçada por Bray, com os demais subordinados trabalhando em níveis 

intermediários dentro do processo. 

 Além da criação das etapas de produção das animações, outras descobertas 

técnicas vem melhorar no seu desenvolvimento, uma delas é o desenho sobre folha 

de celulóide transparente, conhecido como acetato, patenteado em dezembro de 

1914. Dessa forma as figuras animadas ganham independência dos cenários, que 

agora ficam abaixo delas, e podem ser explorados mais em questões de detalhes e 

precisão, tornando essas paisagens mais complexas. Inclusive o uso de imagens 
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fotográficas “reais”, como fundo para os desenhos, é possível agora através dessa 

técnica. 

 Os avanços com o uso dessa técnica se desenrolam por diversos caminhos, 

que no momento valem mais como curiosidade e não entram no campo de estudo 

desse capítulo. Contudo vale ressaltar o desenvolvimento técnico proporcionado 

pelos estúdios Walt Disney, como forma de concretizar os avanços feito até então e 

vinculá- los com o desenvolvimento então de uma indústria da animação que teve 

sua fase de ouro entre 1927 e 1940. Primeiramente Disney se colocava em uma 

posição de gerência dos processos, delegando as funções aos animadores. Dessa 

forma tinha mais tempo para buscar em seus personagens aquilo que ele almejava 

atingir com a animação, que era a “ilusão da vida”. Queria que seus personagens 

tivessem movimentos convincentes, personalidade, que agissem como atores em 

uma peça de teatro.  

 Outro avanço se da através da colocação de pinos nas pranchetas de luz dos 

desenhistas, dessa forma com a rolagem das folhas, eles tinham maior precisão no 

desenho dos movimentos dos personagens. Após o animador terminar os esboços 

eles eram fotografados e projetados para visualizar o andamento da animação e 

detectar possíveis erros nas sequências. Todos esses cuidados para se chegar a 

um nível cada vez maior de refinamento da ilusão do movimento. Para viabilizar 

seus projetos Disney institui um programa de treinamento para elevar ao máximo o 

nível técnico de produção de seu pessoal, o que acarreta em um espantoso 

aumento na qualidade de seus filmes. 

 A trajetória de Disney é longa e a quantidade de técnicas e benefícios que ele 

proporcionou para animação segue no mesmo ritmo. Não é por acaso que o estúdio 

atualmente é umas das maiores empresas de entretenimento no mundo. E deve 

esse sucesso a visão de seu fundador, mas principalmente a animação como meio 

que levou a essa conquista. 

 Próximo aos eventos que deram inicio a segunda guerra, outros estúdios 

investem em animação, como Warner Brothers e MGM, como os personagens 

alucinados dos Looney Tunes, do primeiro e Tom and Jerry, do segundo. Eles 

distanciam-se da estética Disney com histórias mais ao gosto popular daquele 

período, com cenários mais simples e personagens mais esguios, diferenciando-os 

da concorrente.  
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 Com o advento da TV outro estúdio fixa seu nome na história da animação, é 

Hanna-Barbera, com seu foco para o entretenimento infantil – Zé Colméia, Manda-

Chuva, Os Jetsons, Os Flinstones – esse último fez tanto sucesso que foi a primeira 

série a ocupar horário nobre na TV americana.  O sistema de produção “se baseava 

num movimento simplificado, cuidadosamente elaborado e cronometrado, com 

ênfase em poses-chaves e no movimento das extremidades dos personagens” 

(BARBOSA JÚNIOR, 2005, p. 136). Entre a década de 1950 e 1970 várias 

animações surgem, e ao mesmo tempo que o sucesso de algumas é enorme 

algumas produções esboçam uma decadência gradual dos seriados. 

 A década de 1980 marca uma nova fronteira para a animação com a 

evolução da computação gráfica. Logicamente o desenvolvimento desses meios não 

está vinculado à produção de animação, ela é uma conseqüência dos avanços 

nessa ciência em plena expansão. Os estudos e processos no campo da informática 

remontam o final da década de 1940, mas começam a popularizar nos anos 80, com 

a criação das plataformas pessoais de trabalho, os Deskctop.  

 Os sistemas para o desenvolvimento de formas e desenhos, em computação 

gráfica,  surgem através do processamento de algoritmos que são criados com essa 

função e que usavam vários computadores para processar essas informações. Até 

chegar ao nível que vemos atualmente vários processos foram sendo desenvolvidos 

envolvendo, a modelagem em 3D, no final da década de 1960; a iluminação em 

superfície 3D, inicio dos anos de 1970; o desenvolvimento do conceito fractal, na 

metade dos anos de 1970; seguido da aplicação de textura, da pintura digital, foram 

sendo desenvolvidos em períodos diferentes até eclodirem em um processo 

completo que pode ser usado tanto para a animação, como para os mais variados 

efeitos visuais no cinema atualmente, através de programas específicos para cada 

área. 

 Esse pequeno panorama do surgimento e desenvolvimento da animação, 

serve para ilustrar sua importância enquanto meio de representação e justificar sua 

presença na produção de Poyart. O uso em conjunto de personagens “reais” e de 

animação em um mesmo filme já existe a algum tempo, como nas produções da 

Walt Disney por exemplo. Um desses momentos pode ser visto no filme The three 

caballeros, (1945) onde a cantora Aurora Miranda contracena com os personagens 

pato Donald e Zé Carioca, ao som da canção "Os Quindins de iaiá", de Ary Barroso. 

Recentemente, de uma maneira tecnicamente mais elaborada, outros longas que 
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usam desse recurso são, Uma cilada para Roger Rabbit, (1988) e dos estúdios da 

Warner Bros, Space Jam, (1996). 

 A animação também aparece em vários momentos no cinema não vinculado 

em uma mesma cena com atores “reais” ou na sequência de uma narrativa, mas nos 

créditos ou nas aberturas, “no final da década de 1910, os cineastas perceberam 

que os créditos poderiam ser animados por desenhos e pinturas compostas para o 

filme” (BORDWELL; THOMPSON, 2013, p.173). Isso foi empregado em vários 

momentos, para ilustrar vale citar os desenhos palitos nos créditos de Levada da 

Breca, (1938), de Howard Hawks, ou na animação simplificada de em Prenda-me se 

for capaz, (2002), de Steven Spielberg, que remete às sequências de créditos  de 

vários filmes dos anos 1960.  

 No filme 2 Coelhos, a cena de animação é colocada no meio da narrativa, de 

forma a explicar como funciona determinado esquema protagonizado pelos 

personagens Julia e Henrique. Para ilustrar esse trecho será feito uma descrição do 

recorte à ser analisado, um pouco antes de começar a parte de animação, 

finalizando um pouco depois do seu término. 

 A cena tem início em uma sala ampla, com mezanino, onde Julia e Henrique 

se encontram frente a frente, com uma mesinha de centro entre os dois, com livros, 

um computador, uma garrafa de vinho e duas taças (Figura 14). Este trecho inicial 

conta com uma velocidade mais acelerada de reprodução com um movimento de 

câmera em circulo em volta dos dois, como um eixo central, em um plano médio de 

baixo para cima. 

  

Figura 14: Cena Sala com Julia e Henrique. 

 

 Fonte: Filme 2 Coelhos (2012) 

  

 Após essa sequencia tem início a parte do desenho animado, com 

aproximadamente 17 segundos de duração. A cena começa com um fundo preto, 
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onde um pouco afastado centro, para o lado esquerdo, começa a formar um 

desenho, no estilo boneco palito, com linhas em branco, de uma mulher de cabelo 

meio comprido que representa a personagem Julia. Na continuação as linhas 

formam à partir dela um grande conjunto de armários de fichários, onde ela meche 

em uma pasta com a legenda top secret. Toda essa primeira parte começa a ser 

emoldurada por uma janela, como se tivesse sendo vista de fora, que termina com a 

palavra “Ministério Público” na parte superior como uma placa de identificação.  

 Logo em seguida a ficha na mão de Julia sai pela janela, tornando-se vários 

envelopes com asas, formando um arco que segue através de um travelling para 

direita, até chegar em outra cena que começa a se formar com um desenho que 

representa Henrique pegando eles com uma das mãos e com outra com notas de 

dinheiro. Abre o plano e forma-se uma sala com uma mesa de cento redonda, com o 

personagem Maicon sentado ao lado esquerdo, e tendo ao redor dela todos os 

membros de sua quadrilha (Figura 15). 

 

Figura 15: Cena Sala com Maicon e quadrilha. 

 

 Fonte: Filme 2 Coelhos (2012) 

 

 Novo travelling para direita, um desenho com forma de uma moldura aparece, 

no estilo de foto feita em delegacia com o réu segurando uma placa com as mãos, 

com o personagem Maicon identificado com o número 171, enquadrado de lado e 

posteriormente de frente, seguindo para uma imagem, que encerra a sequencia 

animada, dele saindo com uma mala cheia de dinheiro. Finaliza com um fade-ou35 

até iniciar uma cena com uma camionete, com Julia e Henrique, entrando em uma 

garagem e sendo abordada por um dos comparsas de Maico, o Bolinha. 

                                                        
35

 [ ] plano que gradualmente desaparece enquanto a tela escurece. Ocasionalmente, fade-outs 
podem clarear até chegar ao branco puro ou alguma outra cor. (BORDWELL;THOMPSON, 2013, 
p.745). 
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 Agora, com o aporte de um panorama historico sobre animação e a descrição 

do trecho de análise, quais são os elementos nele que possuem uma relação de 

intertextualidade com outros referentes? Como mencionado na introdução a própria 

concepção da cena dirigida pelo diretor Poyart já faz referência com os primórdios 

da animação, mais especificamente com o desenho de James S. Blackton, 

Humorous Phases of Funny Faces, e nos de Emile Cohl, Fantasmagorie, de 1908. A 

verossimilhança entre ambos esta no uso de fundo preto e o desenho feito com 

linhas em branco, a animação no filme 2 Coelhos possui a mesma estrutura na de 

Blackton, de formar os desenhos aos poucos, sozinhos, com os traços em 

movimento (Figura 16). Os desenhos das duas histórias são simples, pouco 

elaborados, sem a presença de profundidade ou cenário elaborado. No primeiro, do 

início do século passado, se justifica pelo modo de produção ser demorado, feito por 

uma pessoa somente e exigir muitos frames para sua finalização. Essa falta de 

detalhes, não de qualidade no desenho de Blackton, viabilizava o processo .  

 

Figura 16: Cena James S. Blackton e 2 Coelhos 

 
 

 
Fonte: You tube

36 

 
 

 
Fonte: Filme 2 Coelhos (2012) 

 
  

No segundo, essa estrutura simples serve para criar uma estética de desenho 

animado nos moldes do inicio da animação, que acrescenta ao filme um repertório 

visual maior. Tecnicamente a sua produção é bem menos onerosa do que nos 

desenhos de Blackton pela evolução dos processos de criação, que envolvem hoje 

inclusive etapas gerenciadas por softwares. Outra relação com um texto-fonte 

aparece na maneira como o plano de “propina” é apresentado, na forma de um 

esquema elaborado, como em alguns episódios da série Tom and Jerry, onde o gato 

                                                        
36

 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=8dRe85cNXwg> Acesso em: Janeiro de 2016. 
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planejava suas armadilhas nesses moldes para capturar o rato. Normalmente eram 

representados pelo gato em forma de boneco-palito, com linhas brancas em um 

fundo preto (Figura 17). Para deixar claro essa forma dos personagens arquitetarem 

planos em desenhos animados era, e é usada, em várias histórias, de produtoras 

diferentes, em momentos distintos da animação. A escolha da série Tom and Jerry, 

é meramente para ilustrar essa relação intertextual e por se tratar de personagens 

consagrados que fazem parte até hoje das programações de TV aberta e a cabo. 

Ambas as cenas são de curta duração e contam uma pequena história de fácil 

compreensão. A do filme 2 Coelhos ainda trás a voz do narrador permeando a 

sequencia animada, dando mais destaque e relevância para o trecho. 

 

Figura 17: Cena Tom and Jerry 

 

 Fonte: You Tube
37

 

 

 Para finalizar, como proposto no início, essa inserção de desenho animado no 

meio da narrativa afeta de alguma forma na proposta do filme? Pode se dizer que 

sim, inclusive em diversos níveis de entendimento. Como está sendo ilustrado no 

decorrer das analises nos capítulos desse texto, a maneira como o diretor trabalha 

todas essas informações aumentam o repertorio audiovisual do filme, deslocando 

ele de uma narrativa mais “tradicional”, para uma mais elaborada. Não que sem 

essas intervenções ele seria menos interessante. Mas com o uso dessas referências 

a produção ganha em linguagem cinematográfica, deixa de ser apenas um filme de 

gênero de ação, como é classificado, para ampliar seus horizontes perante a outros 

públicos. 

 Para ilustrar a importância do uso dessa linguagem intertextual, somente 

nesse pequeno recorte de 17 segundos dentro da narrativa, levou a um estudo de 
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 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=9IuVmi3LdPI> Acesso em: Janeiro de 2016. 
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como surgiu a animação, sua forma de produção, sua evolução em linguagem 

audiovisual e sua inserção em uma produção para o cinema. Esse fragmento trás 

toda essa bagagem, esse repertório polifônico, que mudam a maneira como o filme 

é visto, gerando leituras diversas. É possível afirmar que se a cena não tivesse a 

mesma construção, com a colocação do desenho animado, ela não teria o mesmo 

valor em linguagem audiovisual. O uso desse artifício então afeta na narrativa e a 

produção de Poyart ganha em linguagem e estética. 
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5 NOVAS TECNOLOGIAS E HIBRIDISMO EM 2 COELHOS 
 

Como visto nos subsídios teóricos, as novas tecnologias audiovisuais, com o 

advento da utilização de imagens digitais, marcam um novo momento na história do 

cinema, também definido como um cinema da pós-modernidade, devido as 

evoluções técnicas que esse meio vem sofrendo nas últimas décadas. 

O filme de Afonso Poyart demonstra em vários momentos de sua produção, 

principalmente na sua pós-produção, o diálogo constante com essas ferramentas de 

edição-não linear, atualmente baseada em softwares poderosos com uma gama 

enorme de possibilidade técnicas. Analisando por esse ponto de vista a produção, 

com um orçamento divulgado de 3,5 milhões de reais, sendo que 80% bancado pela 

produtora do diretor, teve quase metade dos recursos voltados para sua montagem 

e aplicação de efeitos visuais. 

Apesar das tecnologias de ponta utilizada na sua pós-produção, o filme ainda 

assim traz vários elementos tradicionais da linguagem cinematográfica na 

construção de sua narrativa. Cabe nesse capítulo, através da seleção de quatro 

momentos dentro dessa obra, fazer uma análise da utilização desses meios sob a 

luz de teóricos do cinema, identificando e apontando o uso de formas tradicionais de 

produção, com novas tecnologias de montagem em um filme contemporâneo.  

A primeira leitura é em um trecho do filme onde a diegese é interrompida com 

a inserção de um fragmento em preto e branco, com características de imagem do 

início do cinema, mas que faz um diálogo híbrido entre os suportes através dos 

recursos digitais. A segunda e a terceira análise também favorecem essa conversa 

“intermediática” entre linguagens distintas, que atualmente partilham em um mesmo 

suporte. São trechos com imagens construídas em 3D, miscigenadas com as com 

atores “reias”. 

É claro que esses recursos digitais já são aplicados de forma ostensiva no 

cinema mundial e para não dizer nas produções audiovisuais em geral, mas a 

escolha do trabalho de Afonso Poyart só vem com a intenção de aproximar o estudo 

dessas novas linguagens digitais para um universo mais próximo que é a produção 

cinematográfica feita atualmente no Brasil. 
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5.1 ANÁLISE CENA P/B 

 

 Para análise dessa cena, antes de fazer um foco sobre os elementos híbridos 

envolvidos nela, fez-se a opção de identificar a forma como ela foi construída, 

levando em conta as relações de montagem que são constituídas dos planos e sua 

relação com o espaço e tempo dentro da narrativa. 

 O trecho escolhido tem a duração de aproximadamente um minuto, sendo 

que para o estudo foi feita a opção de iniciar antes da parte com o conteúdo principal 

e finalizar um pouco depois para completar a investigação. A escolha por essa forma 

de trabalho é pertinente para observar como o diretor fez para introduzir essa “mise-

en-scéne” em meio à narrativa corrente do filme. 

 O filme como já visto anteriormente, não segue uma estrutura cronológica na 

sua montagem, sendo o protagonista o narrador, no sentido intradiegético, mais 

especificamente homodiegético, porque carrega as características de narrador e 

personagem da sua própria história, apresentando os demais atores e desvendando 

aos poucos a intriga. Por isso o filme passa por vários períodos dentro da história, 

provocando idas e vindas do passado ao presente, que em alguns momentos não 

ficam bem claros. O recorte analisado encontra-se em meio a essa construção 

diegética proposta pelo diretor. 

O trecho selecionado tem início com o personagem Robério, e dois capangas 

armados, dentro de uma sala de um apartamento, perguntando quem é o Maicon, 

em meio a um grupo de homens sentados em um sofá. Após ele se apresentar, a 

cena muda para preto em branco, e o narrador em off conduz uma breve descrição 

sobre ele, que nessa continuidade aparece em um assalto rodeado de reféns. Após 

a conclusão dessa parte, a imagem volta para Maicon que retorna a mesma 

pergunta ao seu interlocutor do início. 

 Por se tratar de um filme, como visto anteriormente, com uma ordem não 

cronológica, a montagem tem em sua função, como define Andre Bazin, “a criação 

de um sentido que as imagens não contêm objetivamente e que procede unicamente 

de suas relações” (BAZIN, 1989, p.68). Nesse recorte serão identificados então os 

elementos pertinentes à construção desse sentido através de uma descrição plano a 

plano do trecho escolhido, para uma posterior identificação e análise dos recursos 

de linguagem cinematográfica usados, segundo as teorias de decupagem clássica 

propostas por Ismail Xavier. 
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A cena colorida abre com um plano médio de uma sala, onde do lado 

esquerdo vemos um grupo de homens com as mãos levantadas, sentados em um 

sofá encostado na parede. Um detalhe desse plano é que 1/3 dele está coberto por 

uma vinheta preta do lado direito, que corresponde a uma parede, indicando a 

posição da câmera em outro ambiente, de um ponto de vista recuado próximo ao 

nível do chão (Figura 18).  

 

Figura 18: Cena da sala 

 

 Fonte: Filme 2 Coelhos (2012) 

 

Segue-se para outro plano médio com o personagem Robério ao centro, a 

câmera faz uma aproximação até fechar em um primeiro plano e muda novamente 

para um primeiro plano com o personagem Maicon. Esses três momentos são o 

começo do trecho escolhido, logo vem à sequência onde a imagem fica em preto e 

branco.  

O início dessa parte começa com uma contagem regressiva usada em 

aberturas de filmes antigos, indo para um plano médio de um banheiro, onde um 

homem aparece levantando do vaso sanitário e em seguida lavando as mãos. Em 

um plano americano38 ele abre a porta do banheiro e em outro ambiente agora em 

plano médio ele encontra Maicon e dois outros personagens armados. Outra 

mudança para um plano americano e novamente para um plano médio onde o 

personagem dirige-se a outra porta, à direita. Novo plano médio, a outra sala tem 

diversos personagens em pé e de joelhos no chão, com a nítida situação de reféns 

de um assalto. Plano americano, em que Maicon então executa o personagem do 

banheiro, passando para uma sequência de plano médio para plano americano do 

                                                        
38 Plano americano: corresponde ao ponto de vista aonde as figuras humanas são mostradas até a 

cintura aproximadamente, em função da maior proximidade da câmera em relação a ela (op. cit., 
2012, p. 27). 
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mesmo ambiente, onde então encerra esse trecho que corresponde à parte em preto 

e branco. Retorna então a parte colorida com um primeiro plano com Maicon 

mudando a cena para Robério em primeiro plano, onde finaliza a parte analisada. 

Nessa sequência de planos, percebemos no que diz respeito à montagem, 

vários elementos de linguagem cinematográfica. As cenas que transmitem a ideia de 

“teatro filmado” têm a relação mantida graças ao uso desses recursos, segundo 

Xavier: 

 

Não surpreende que a operação habitualmente apontada como libertadora 
em relação à prisão teatral seja precisamente a utilização de corte no 
interior de uma cena; a mudança do ponto de vista para mostrar de um 
ângulo ou de uma outra distância o ‘mesmo fato’ que, supostamente, não 
sofreu solução de continuidade, nem se deslocou para outro espaço 
(XAVIER, 2012, p. 29). 

 

 Toda essa “mise-en-scène” do trecho escolhido configura, de um ponto de 

vista técnico e teórico, o uso de recursos da linguagem cinematográfica que 

encontramos desde o início do cinema com o advento da montagem e que são 

usados ainda hoje, mesmo com a evolução tecnológica dos meios de edição, para 

concluir como disse Bazin, “O sentido não está na imagem, ela é a sombra projetada 

pela montagem, no plano da consciência do espectador” (BAZIN, 1989, p. 68). 

Outro aspecto técnico que aparece é o uso de profundidade de campo39, que 

em certos momentos é mais amplo, e em outros mais curtos, fazendo relação com 

os recursos de montagem na representação da sequência. Segundo Bazin, “a 

profundidade de campo coloca o espectador numa relação com a imagem mais 

próxima do que a que ele mantém com a realidade” (BAZIN, 1989, p. 77). 

Nas cenas, em plano médio e plano americano, podemos observar esses 

recursos porque nas cenas todos os elementos que compõem a sequência 

aparecem nítidos, devido a uma profundidade de campo grande. Já nos primeiros 

planos, percebe-se que esse recurso diminui a área de nitidez nos planos atrás dos 

personagens, justamente para voltar à atenção para ele. Mais um recurso técnico 

que encontramos em momentos diversos da história do cinema (Figura 19). 

 

 

                                                        
39 [...](corresponde à zona situada entre uma distância mínima (punctum proximum) e uma distância 

máxima (punctum remotum) da objetiva da câmera” ) (AUMONT, 2003, p.242). 
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Figura 19: Cena final p/b para colorida. 

 

 

 

 
 

Fonte: Filme 2 Coelhos (2012) 
 
 

Como visto anteriormente, o uso da montagem organiza e dá sentido aos 

planos capturados, segundo Amount “é o princípio que rege a organização de 

elementos fílmicos visuais e sonoros, ou de agrupamentos de tais elementos, 

justapondo-os, encadeando-os e/ ou organizando sua duração” (AMOUNT, 2003, p. 

71). Tal recurso é formalizado posteriormente, através de uma decupagem40, onde é 

possível organizar esses planos previamente, segundo Noel Burch: 

 

Em francês, fala-se “découpage” técnica ou, mais simplesmente, de 
planificação. É uma palavra que recorre a vários sentidos. Na prática 
quotidiana da produção, uma planificação é um instrumento de trabalho. É o 
último estádio do argumento, aquele que comporta todas as indicações 
técnicas que o realizador julga necessário pôr no papel, é o que permite aos 
seus colaboradores seguirem o trabalho dele no plano técnico, e 
prepararem o deles em função do seu. (BURCH, 1992, p. 11). 

 

 Ainda seguindo o raciocínio de Burch, “do ponto de vista formal, um filme é 

uma sucessão de fatias de tempo e de fatias de espaço” (ibid, 1992, p. 12). O que se 

pretende então é analisar como ocorre o uso desses recursos de continuidade no 

trecho selecionado. A cena escolhida, já desconstruída em planos anteriormente, 

segue a seguinte sequência, temos a passagem de um ponto da narrativa, em cor, 

que segue o ritmo e continuidade formalizada pela história do filme, para outra 

sequência em que a imagem fica em preto e branco. Ao fim, ela retorna exatamente 

onde se iniciou a cena em preto e branco, onde era ainda colorida. 

 Primeiramente temos a mudança de cor para preto e branco, com o uso de 

uma elipse indefinida, que segundo Burch: 

                                                        
40 [...]de modo mais metafórico, a estrutura do filme como seguimento de planos e de sequências, tal 

como o espectador atento pode perceber (ibid, 2003, p. 71). 



 

 

98 

 

É a elipse <ao nível do argumento>, intimamente ligada ao conteúdo da 
imagem e da ação mas que, através destas, continua a ser uma função 
temporal autêntica – (porque se o tempo do argumento não é 
evidentemente o do filme, os dois pode estra ligados por uma dialéctica 
rigorosa) (ibid, 1992, p. 15). 

 

 Quem introduz essa mudança de cenas é o narrador, que é o protagonista da 

história, quando ele apresenta o personagem Maicon. A cena tem início com a 

transição de um plano no qual Maicon está sentado em um sofá, para um plano no 

rosto de Robério e novamente um corte para um novo plano em close no rosto de 

Maicon. Nessa passagem temos uma relação de continuidade temporal que “é a 

passagem do plano de uma personagem que fala ao plano de uma personagem que 

ouve” (ibid, 1992, p. 13), também conhecido como campo/contracampo. Após o uso 

da elipse indefinida, onde a sequência fica em preto e branco, retornamos 

novamente para sequência em cor, e com o uso do mesmo recurso, 

campo/contracampo, vemos um plano com Maicon, corte para um plano com 

Robério onde finaliza o trecho analisado. 

 Entre esses dois momentos existe a sequência em preto e branco, que como 

foi visto entra como uma elipse indefinida onde é possível identificar outros recursos 

nessas transições de planos. O plano em preto e branco inicia com uma contagem 

regressiva, ocorre uma mudança de plano para um personagem levantando do vaso 

sanitário, seguido de outro com ele lavando as mãos, outro com ele se dirigindo a 

porta e pegando no trinco e finalizando com ele em outra sala. Essa última mudança 

de plano com a mão na fechadura é definida como um salto ou elipse, “que é um 

hiato entre as continuidades temporais”, que existe entre os dois planos (BURCH, 

1992, p. 13). 

 Esse recurso é novamente explorado no trecho analisado, quando o 

personagem novamente muda de sala na sequência da cena, acaba usando outro 

recurso de continuidade que é o raccord41 de direção “uma personagem ou veículo 

que sai do enquadramento pela esquerda para entrar num novo enquadramento 

suposto mostrar um espaço vizinho ou <consecutivo> deverá obrigatoriamente 

entrar pela direita” (ibid, 1992, p. 13). Nesse trecho o personagem faz as passagens 

                                                        
41

 [...] tipo de montagem na qual as mudanças de planos são, tanto quanto possível, apagadas como 
tais, de maneira que o espectador possa concentrar toda sua atenção na continuidade da narrativa 
visual (AUMONT, 2003, p. 251).  
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pelas salas da esquerda para aparecer no próximo plano pela direita e assim 

consecutivamente (Figura 20). 

 

Figura 20: Cena final p/b para colorida 2. 

 

 

 

 
 

Fonte: Filme 2 Coelhos (2012) 

 

 Usando de bases teóricas, foi possível identificar a relação tempo e espaço 

nas transições de planos usados pelo diretor no trecho analisado. Fica claro que 

mesmo que tais recursos sejam de uso dos primórdios do cinema, a forma como flui 

a narrativa nesse produto se enquadra nas estéticas mais atuais de construção 

fílmica. O avanço das técnicas de montagem, com o uso de softwares de edição 

digitais, somente amplia essas possibilidades. 

Outro recurso técnico que cria um clima no trecho analisado é o dos efeitos 

sonoros. Segundo Xavier “com o som, a cena dialogada ganhou maior coeficiente de 

realidade e também ganhou em ritmo e força dramática” (XAVIER, 2012, p.35). O 

som que é ouvido antes da cena em preto e branco, e após ela, é composto 

somente do diálogo entre os personagens. A música aparece posteriormente, 

quando da passagem do plano colorido para o plano preto e branco, segundo Xavier 

“nos momentos de transição e nos saltos bruscos de um espaço para outro, a 

manipulação do som e de suas surpresas vai construir um recurso básico de 

preparação e envolvimento do espectador” (ibid, 2012, p. 37). 

 A trilha usada remete às músicas instrumentais tocadas em piano nos 

primeiros filmes mudos. A usada no filme lembra as comédias americanas do gênero 

pastelão. O que reforça mais essa caracterização é o efeito digital aplicado sobre a 

imagem, que passa a impressão de uma projeção antiga, com vinhetas nas bordas 

da tela e o aspecto da película riscada. O diálogo nesse fragmento, entre os 

personagens, rompe um pouco com a atmosfera de cinema mudo somado aos 
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efeitos das portas abrindo e o desfecho da cena com o disparo de uma arma de 

fogo. Contudo isso faz parte do encontro de linguagens diferentes, que gera outra 

com a riqueza de ambas. 

 A análise do trecho preto e branco utilizou de três aportes técnicos para sua 

exploração, o da leitura dos planos, de sua organização através da montagem e por 

fim da trilha sonora usada. Em meio as investigações não foram mencionadas as 

características hibridas da cena, optando por fazer primeiro essa varredura técnica 

para posteriormente suscitar um diálogo entre o uso de suportes de mídias 

diferentes. Como propõe Araujo, “a hibridação de estéticas é mais uma instância que 

se une aos outros tipos de hibridação, de gênero e de mídias, que atualmente se 

tornaram quase que uma tendência do cinema e do audiovisual em geral” (ARAUJO, 

2003, p. 69).  

 É o que a inserção desse trecho no filme de Poyart traz para uma reflexão, 

além da existência clara da hibridação de mídias no fragmento analisado, ele traz 

uma segunda na junção de estéticas diferentes. Em meio a uma narrativa que vem 

em um determinado tempo e espaço, ela sofre uma ruptura para a entrada de outra, 

em que as linguagens mediáticas sofrem uma transformação que levam a outra 

leitura desse trecho. Deve-se observar que essa fratura não é para colocar no lugar 

outro trecho que não se identifica com o anterior. O diálogo continua pelo elenco de 

personagens se manter, apesar da alteração de estilos técnicos. 

 Esse recurso não inédito, já foi explorado em outros filmes e comerciais. Um 

exemplo que se aproxima ao filme 2 Coelhos é o longa Ladrões de Sabonete (1989) 

de Maurizio Nichetti.  

 

A intervenção em Ladrões de Sabonete atua em dois níveis por trabalhar 
com idéias associadas, mas diversas. Uma destas idéias é a intervenção 
real dos comerciais na transmissão televisiva de filmes que, em um 
segundo nível, gera a intervenção da publicidade a cores no cenário preto e 
branco do texto que supostamente deveria ser veiculada. A intervenção é 
tão recorrente e intensa que termina por mudar radicalmente ambos os 
textos, questionando ambas as estéticas, do cinema-arte e do comercial 
(ARAUJO, 2007, p. 71) 

  

 No filme de Poyart a mudança não chega a ser radical, afinal são pouco mais 

de um minuto que a cena possui, e é a única com essas características. As demais 

intervenções que acontecem no decorrer do filme, que fazem uso da linguagem 

híbrida, remetem a outras mídias e sugerem outras interpretações e análises. 
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Todavia é justamente pela colocação dessas pequenas interferências durante a 

narrativa que a produção ganha em valores estéticos, técnicos, saindo do lugar 

comum das produções nacionais contemporâneas. 

 

5.2 ANÁLISE CENA TIRO NA CABEÇA 
  

Outro momento, onde acontece um diálogo sobre o modo como a linguagem 

cinematográfica apropria-se dos recursos tecnológicos específicos das novas 

mídias, é nessa sequência que o diretor Poyart faz usos de efeitos digitais para 

ilustrar um possível desfecho, que o protagonista Edgar imagina após sofrer um 

assalto. 

 O emprego desses recursos deu mais veracidade a cena, que de outra forma 

usaria efeitos especiais tradicionais, como maquiagem e um possível mock-up42 da 

cabeça do ator para gerar o efeito de quebrar em pedaços. Para ilustrar, o emprego 

desse efeito já foi realizado na comédia Top Gang 2 (Hot Shots! Part Deux,1993), 

dirigido por Jim Abrahams, que em uma de suas cenas faz uma paródia com outro 

filme, O exterminador do futuro 2 (Terminator 2, 1991), dirigido por James Cameron, 

que usou dos efeitos digitais mais avançados da época para criar uma cena em que 

o personagem, um robô feito de metal liquido, se estilhaça ao ser atingido por um 

tiro. A cena na comédia é quando o personagem que faz o papel de Sadan Husein 

fica congelado após ser atingido por nitrogênio líquido e quebra. Para resolver a 

cena sem o uso de 3D, algo caro para o orçamento do filme, foi feito um boneco em 

tamanho real preenchido por dentro com cubos prateados. Na hora da tomada ele 

foi derrubado no chão e ao se despedaçar criou o efeito de estilhaços, sem o uso de 

efeitos digitais. 

 Atualmente, esse mesmo efeito caiu em lugar comum e faz parte de várias 

produções, com personagens gerados por computador que são facilmente 

fragmentados, ou reconstruídos com esses recursos. Para exemplificar o uso digital 

desse efeito, ele foi aplicado no vilão Megatron do último filme da franquia 

transformers, Transformers: age of extinction, (2014), dirigido por Michael Bay, onde 

o personagem todo desenvolvido em 3D consegue se desfragmentar em formas 

                                                        
42

 “Mockup é uma maquete ou representação de um objeto ou produto em seu tamanho natural”. 
Disponível em: < http://grafnorte.com.br/entenda-o-que-sao-mockups/> Acesso em: Outubro de 2015. 
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cúbicas, assumindo posteriormente o modelo de qualquer veículo. 

Antes de analisar o efeito obtido no filme de Poyart, cabe descrever a 

sequência onde a cena é inserida. O seu início é quando o protagonista Edgar é 

abordado por um assaltante de motocicleta, ao parar o carro. A uma mudança de 

plano acontece em um eixo de rotação da esquerda para direita em três cortes. Do 

lado do passageiro, de frente do carro e termina do lado do motorista, sempre 

usando de um primeiro plano como enquadramento. Todas as tomadas são de fora 

do carro. Logo em seguida, através de uma sequência rápida nesse eixo, 

intercalando as posições dos planos citados, é vista toda a ação do furto até o seu 

fim.  

Edgar no momento não reage e entrega tudo o que lhe é pedido. Logo após, 

já com o carro em movimento ele imagina o que poderia ter acontecido se tivesse 

reagido à abordagem. Sua euforia é retratada através de uma série de planos de 

detalhe sobre seu rosto, por vezes nítido e outras vezes desfocado, sempre 

acompanhado de sua voz off.  No desfecho ele se vê reagindo de quatro maneiras 

diferentes, que sempre no final a tela escurece, demonstrando que essa reação o 

levaria a morte.    

Todavia, é na última reação dele ao assalto que o diretor interfere na cena, 

usando de efeitos especiais em 3D, que são apresentados na sequência de imagens 

(Figuras 21), quando através de técnicas de produção e pós-produção, foi possível 

fazer a cabeça do protagonista “explodir”, fragmentando-se em cacos de vidro, logo 

após ser atingido pelo disparo da arma de fogo. 

 

Figura 21: Sequência do tiro. 
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Fonte: Filme 2 Coelhos (2012) 

 

 Essa cena ilustra claramente os diálogos propostos pelo filme entre suportes 

de meios diferentes, que se complementam formando um terceiro elemento, hibrido, 

mas com as características estéticas dos dois que o geraram. Essas possibilidades 

técnicas, inerentes das novas tecnologias, criam um novo nível de visualização das 

imagens, que nesse trecho em especifico, aproximam a uma percepção de 

realidade, mas com um desfecho não previsível. No momento do disparo, o que se 

espera como resultado, normalmente, é o que aconteceria com um objeto balístico 

atingindo a cabeça do protagonista, muito sangue. Ao contrário da expectativa, o 

diretor usa de outra alternativa para contar a mesma ação, saindo do lugar comum 

ao oferecer não sangue, mas a fragmentação.  

 Segundo Denise Guimarães, “uma miscigenação de imagens, às vezes 

frenética, que quebra toda e qualquer linearidade de uma leitura meramente 

sequencial, impõe um outro olhar ao espectador, que deve manter-se atento à 

simultaneidade das imagens imbricadas” (GUIMARÃES, 2005, p. 15). Isso é 

aplicável ao trecho que tem uma dinâmica na edição que prende a atenção, não 

deixa um espaço de respiro até sua conclusão. Todavia esse recurso de montagem 

serve também para encaminhar toda tensão da cena para o momento exato da 

fusão dos meios, da hibridização, o que torna mais relevante sua aplicação, não 

somente como um mero efeito digital na narrativa, mas como um elemento 

importante na construção do discurso visual. 

 

 

5.3 ANÁLISE CENA JULIA COM ESPADA 
 

A outra cena onde aparece a junção de suportes de linguagens diferentes 

com uso de tecnologias digitais, é com a personagem Julia. Na sequência analisada 
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além da coexistência de duas estéticas diferentes, a cinematográfica e a digital, 

gerando uma terceira hibrida, temos uma relação de interseção de gêneros, a do 

cinema com jogos de computador. Cabe explorar de que forma todos esses 

conceitos se unificam em uma única forma de representação vista no filme. 

 Como se formalizou essa inserção dentro da diegese. A cena tem início com 

Julia tendo uma crise de pânico dentro do carro de seu marido Henrique. Nesse 

momento, com seu rosto em primeiro plano, a imagem começa a ficar desfocada até 

que, após um corte, Julia reaparece em um plano médio, no centro da tela com uma 

profundidade de campo pequena, trajando um vestido preto. Nesse ponto ela surge 

em uma planície como uma pintura, criado pela sua mente, que aos poucos vai 

ficando nítido, principalmente o que estava atrás dela. Surgem milhares de 

pequenas criaturas, que lembram bonecos, mas caracterizados das formas mais 

variadas, guerreiros, lutadores, piratas. Corte para plano médio, com ela ao centro a 

câmera faz um eixo de rotação até deixar a personagem de frente para uma versão 

sua de menor tamanho. Muda para um primeiro plano sobre essa “pequena Julia”, 

que tem um olhar sereno e alegre, mas de repente se transforma e ataca ela. 

Através de uma sucessão de planos médios e primeiros planos ao redor da 

personagem, ela luta com uma espada com esses seres. 

 Volta a cena para dentro do carro, ela abre o porta-luvas e toma um 

comprimido de lexotan. Esse aparece sendo ingerido de um ponto de vista inusitado, 

de dentro de sua boca até atingir o fundo da garganta. Corta e retorna para o conflito 

anterior dentro de sua mente, onde ela continua lutando com os pequenos seres, em 

um campo de batalha. Mas em seguida passam aviões sobre sua cabeça e lançam 

uma bomba que com a explosão destroem todos os seus adversários. Isso simboliza 

o efeito calmante do remédio que ela tomou, por que em seguida retorna para a 

cena de dentro do carro. 

Nessa cena temos a personagem “real” em meio aos demais figurantes 

criados digitalmente por computador. Ocorre nesse recorte uma inserção de 

elementos de dois suportes distintos, gerando um terceiro híbrido na sua 

convergência, que agora faz parte de um conjunto único dentro do filme. Esse 

cenário foi possível de criar garças aos recursos digitais empregados na sua 

produção. O processo, de forma mais simplificada, consiste em gravar as cenas com 

a atriz em um fundo azul, conhecido como croma key, e posteriormente inserir os 
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demais elementos, cenário, personagens, efeitos de luz, texturas, sons, que são 

gerados em computadores por softwares de criação em 3D (Figura 22). 

 

Figura 22: Cena Julia e personagens digitais. 
 

 
   

Fonte: Filme 2 Coelhos (2012) 

 

Outro ponto de hibridização, além dos suportes vistos anteriormente, é a 

mistura de linguagens do universo dos filmes e dos videogames. O enredo do filme 

faz um diálogo com a forma dinâmica que as histórias dos jogos são concebidas. 

Nelas as mudanças de planos, rotas, ou seja, as escolhas que são tomadas durante 

a partida, alteram o rumo dos acontecimentos. Não segue uma linearidade de fatos, 

tudo é fragmentado, gerando sempre uma nova perspectiva a cada decisão. 

 O filme 2 Coelhos partilha dessa construção, apesar de não haver a 

possibilidade de interação, sua forma fragmentada de enredo cria um quebra cabeça 

que aos poucos vamos resolvendo. Essa forma de conduzir a história é que gera as 

fraturas temporais onde estão presentes as inserções híbridas. Mas no caso dessa 

cena, fora essas hibridizações, temos essa presença de uma heroína e os vilões, e 

todo o apelo visual do universo dos games. Segundo Assis, 

 

Na segunda metade da década de 1990, uma expressão em voga era 
"convergência de mídias": haveria um meio e todo o entretenimento/ 
informação seria veiculado nele. Para que essa convergência aconteça, não 
basta que os conteúdos sejam traduzidos para vários meios. Antes, é 
preciso que esses mesmos conteúdos se transformem, de forma a poder 
ser traduzidos com pouca ou nenhuma perda. As experiências de tradução 
entre mídias são muitas, mas os casos em que elas são isoladas, isto é, o 
autor de um livro nunca pensou em cinema ou o autor de um filme fez tudo 
antes de que houvesse games, são muito raras (ASSIS, 2006, p. 25). 

 

A reflexão que surge, dessa convergência da linguagem de um jogo, para 

dentro outra linguagem, no caso o cinema, seguia o raciocínio de quem surgia 

depois se apropriava dos conceitos de quem já estava consolidado. O que se 
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percebe nessa contemporaneidade, híbrida, intertextual é que essa ordem pode ser 

invertida, games viram livros, filmes viram games, as formas de interação entre os 

meios não têm barreiras.  

No filme de Poyart, são vários os momentos em que surgem esses caminhos 

contrários, que enriquecem a história e criam novas formas de representação,  

estéticas e reflexão. No que diz respeito a representação fica claro que a fusão de 

duas mídias, analógica e digital, personagens “reais” com criados em 3D, que 

partilham de uma mesma cena gera uma nova convergência, que como assinalado 

por Assis (2006) é importante que elas não sofram perda de onde se originaram. 

Dessa maneira seu “realismo” se torna mais convincente. 

 Sobre a estética nos dias atuais ela possui uma relação direta com a técnica, 

na verdade técnica e arte caminham juntas desde os primórdios, só evoluímos nas 

formas e maneiras de produzir ela. Como coloca Alberto Lucena, “técnica e estética 

convivem em simbiose, estão a nutrir-se intimamente uma da outra, permitindo, 

dessa forma, uma evolução constante dos procedimentos para a elaboração plástica 

(BARBOSA JÚNIOR, 2005, p. 28). Com o desenvolvimento desse hibridismo, as 

novas imagens que surgem dessa união entre mídias diferentes, criam novas formas 

de representação estética. 

 As reflexões que o uso das imagens híbridas trazem acompanha os 

pensamentos da forma como ela é representada, de seu potencial  e resultados 

estéticos que são possíveis com essa convergência. Seu desenvolvimento e 

aplicação estão presente em boa parte das produções audiovisuais, com a evolução 

tecnológica na área de efeitos especiais e as facilidades que ela trouxe consigo, 

quase todos os filmes mais comerciais fazem uso dela.  

Nesse recorte fica clara a proposta desse tópico que é mostrar o uso de 

novas tecnologias nas produções cinematográficas, sua transformação em uma 

linguagem hibrida e sua introdução dentro dessa produção contemporânea. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Na presente pesquisa procurou-se identificar, dentro de um produto 

cinematográfico contemporâneo, de que forma os novos meios tecnológicos 

vinculados a produção audiovisual, somados a utilização de  linguagens intertextuais 

e hibridas, contribuem para o enriquecimento da narrativa no filme do diretor Afonso 

Poyart, 2 Coelhos. Partiu-se do pressuposto que o uso dessas novas tecnologias, 

com a aplicação de diferentes formas de linguagens que advêm das áreas artísticas, 

das artes gráficas e dos jogos para computador, caracteriza um avanço nessa 

produção. O filme, então, se distância dos dogmas estilísticos vigentes e cria 

brechas de expressividade em meio ao que se produz atualmente. Acredita-se que 

ele poderia afirmar-se pela própria diferença perante ao que se fez em cinema no 

mesmo período, ou até mesmo, instaurar um novo paradigma na cinematografia do 

gênero. 

 Contudo, para poder afirmar com exatidão se o filme de Poyart realmente traz 

essas características – intertextualidade, hibridismo e novas tecnologias - que o 

tornam diferente das demais produções que partilham o mesmo gênero, fez-se 

necessário identificar e separar, dentro do vasto repertório visual que a produção 

tem, algumas cenas que ilustrassem essas questões. A opção de usar recortes 

específicos dentro do enredo, mostrou-se dinâmica e ao mesmo tempo eficiente 

para chegar as respostas levantadas no início, pois o filme desde seu primeiro 

minuto até os créditos finais oferece uma quantidade de material suficiente para 

outras análises.  

 Antes de dar continuidade as considerações finais, faz se necessário uma 

ressalva. No capítulo sobre novas tecnologias e hibridismo, há certo 

deslumbramento em relação às possibilidades que surgiram com a introdução da 

linguagem digital, mas isso não significa que anteriormente a elas não se tinha 

qualidade nas produções cinematográficas. A chegada dessas novas técnicas 

criaram meios que antes, ou exigiriam um tempo muito maior para sua execução, ou 

o uso de outros artifícios para realizá-las. Isso não significa, de maneira alguma, que 

antes do digital as produções audiovisuais eram concebidas sem nenhum efeito 

visual, ou eram esteticamente inferiores. Pelo contrário, muito do que se faz 

atualmente através de recursos digitais são apenas uma mudança na forma de se 
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fazer, do meio, que migrou do analógico para o digital, o que não implica em um 

cinema de baixa qualidade antes da introdução desses avanços. 

 Em relação a análise na produção de 2 Coelhos, fez-se a opção de iniciar a 

investigação primeiramente pela voz narrativa presente na obra. A condução do 

enredo no filme é feita por um narrador, especificamente o protagonista da história 

Edgar. Essa escolha se mostrou pertinente ao se perceber que as inserções 

intertextuais e hibridas que posteriormente serviram de exemplos para leitura, 

surgem de forma fragmentada na narrativa em uma ordem não cronológica. As 

rupturas na diegese, onde esses trechos surgem, são conduzidas por essa voz que 

narra esses acontecimentos.  

 Através do estudo dessa voz, dentro do enredo, conclui-se que sua presença 

no filme é de importância fundamental. Sem ela as conexões dentro da história 

exigiriam um andamento mais lento, uma quantidade de detalhes e diálogos entre os 

personagens maiores, para que o sentido não se perdesse. Isso diminuiria a 

dinâmica do filme em sua proposta de uma linguagem mais contemporânea e com 

um roteiro mais fragmentado.  

 Sobre a intertextualidade presente na produção de Poyart, ela é um dos 

fatores que enriquecem a narrativa, tanto esteticamente, quanto em linguagem 

audiovisual. O uso desse referencial distância a obra de outras do mesmo gênero  

por trazer esse repertório vasto, que traz para dentro de seu universo desde o 

universo dos vídeos games, o das artes plásticas e o do desenho animado. Esses 

três recortes ilustram de forma significativa a maneira como o diretor dialoga com 

essas áreas, trazendo elas para dentro do enredo criando uma simbiose entre a 

condução da história com os personagens principais e a inserção dessas linguagens 

no meio da trama.  

 A projeção do protagonista Edgar no universo do jogo GTA, que traz os 

games como fonte de referência, além de criar uma atmosfera diferenciada entre um 

mundo “real” para em seguida entrar em um universo virtual, demonstra já no inicio 

do filme qual será o ritmo da historia. Ela aproxima o roteiro do filme aos de jogos de 

computador, partilhando linguagem e narrativa fragmentada, com a condução da 

história através de escolhas por parte do narrador como se fosse um jogador.  

 Os trechos, denominados “vinhetas”, já trazem o seu repertório das artes 

plásticas. A construção das intervenções sobre as imagens dos personagens 

remontam dois momentos distintos de produção artística, um que nos experimentos 
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com fotomontagens do início do século XX, com os artistas Hannah Hoch, Raoul 

Hausmann e Alexander Rodchenko, como expoentes nesse meio de expressão; e 

mais adiante, em meados da década de 1950-60, com os artistas Richard Hamilton 

e Robert Rauschenberg, com a técnica de assemblage. Esse repertório visual e 

histórico, aplicado pelo diretor nas “vinhetas”, cria um impacto visual e uma ruptura 

na narrativa, que destaca a importância daquele personagem na trama. Além de em 

termos audiovisuais acrescentar ao filme uma particularidade única e de enriquecer 

a produção esteticamente. 

 A intervenção através de desenho animado foi outra maneira do diretor criar 

uma fratura na diegese. São três os momentos que ele faz uso desse recurso no 

decorrer narrativa, todavia fez-se a opção de selecionar apenas uma cena para 

ilustrar essa relação intertextual. Esse recorte já traz consigo uma relação texto-

fonte com os primórdios do desenho animado, compartilhando linguagem e estética, 

com as primeiras animações feitas no início do século XX. 

 No último capítulo foram selecionados também três momentos onde existe a 

presença de imagens hibridas, que é a junção de linguagens técnicas distintas na 

geração de uma terceira, que no filme de Poyart fazem uso das tecnologias digitais 

para sua realização. Ficou claro nessas análise que a presença dessas inserções 

híbridas na narrativa, como as de intertextualidade, criaram uma atmosfera que 

diferencia o filme em questão de outros similares. A história ganha outra roupagem, 

uma dinâmica diferente, novos valores estéticos e visuais.  

 Do recorte que faz uma alusão ao cinema em preto e branco, aos outros dois 

trechos que unem animação digital em 3D com personagens reais da trama, a 

sensação de distinção entre “real” e virtual é tênue. Esse diálogo de linguagens 

cinematográficas com as das novas mídias gera uma nova experiência visual, que 

deflagra novas reflexões sobre quais caminhos o cinema ira percorrer daqui em 

diante. Uma total hibridização das produções e a maneira como são realizadas, ou 

uma coexistência com os meios mais tradicionais de fazer cinema.  

 Pode-se especular que ambas tem espaço e público, e que sua coexistência 

não tem aparentemente zonas de atrito que faça uma ou outra desaparecer. Mas 

provavelmente uma convergência, onde cada uma tire proveito do que a outra tem 

de melhor. 

 Por fim, cabe uma ressalva ao afirmar que pela complexidade de referências 

visuais que a produção tem e pelas limitações de fazer um recorte mais especifico o 
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que significaria em uma perda de material importante, não houve a possibilidade de 

analisar o filme em sua totalidade. Todavia isso vem a constatar, de forma positiva, 

que as considerações levantadas aqui não encerram a discussão, pelo contrario se 

mostram potencialmente relevantes para futuras abordagens analíticas e 

investigações sobre outros pontos de vista. 
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