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RESUMO 

 

Esta dissertação objetiva investigar a existência do gênero juvenil no cinema nacional contemporâneo, tendo 

como corpus de análise três longas-metragens ficcionais brasileiros da década de 2000, são eles: Meu tio matou 

um cara (Jorge Furtado – 2004); Antes que o mundo acabe (Ana Luiza Azevedo – 2009) e As melhores coisas do 

mundo (Laís Bodansky – 2010), com ênfase ao filme Meu tio matou um cara. Julga-se necessária esta 

investigação diante da ascensão dos jovens em diversos segmentos da sociedade, em especial, como 

consumidores cinematográficos em potencial. Igualmente, a importância deriva do destaque alcançado pela 

juventude no processo de midiatização da sociedade, de modo que passou a se identificar a cultura tecnológica 

como uma cultura juvenil. A pesquisa também se apoia na relevância do estudo dos gêneros cinematográficos, 

considerando-se que, muitas vezes, o reconhecimento de um gênero específico pode nos auxiliar na compreensão 

da história do cinema e de sua estética. Registre-se, ainda, a importância que os gêneros assumem em relação à 

produção, consumo, divulgação, distribuição e análise/crítica de obras cinematográficas. O problema de pesquisa 

desponta da inexpressividade do gênero juvenil no cinema nacional, dada à dominação norte-americana, ainda 

que novas investidas tenham sido feitas em produções voltadas à juventude. Dado o contexto, questiona-se: 

diante de um gênero tão pouco desenvolvido em nossa filmografia, quais os elementos empregados nos filmes 

em análise para se aproximar deste público? Que características permitem denominá-los como filmes juvenis? 

Esta filmografia consegue, de fato, representar o universo jovem? Acredita-se que os diretores das três películas 

escolhidas, atentos às movimentações culturais e vendo nos adolescentes uma plateia a ser explorada, 

desenvolveram filmes capazes de dialogar com seu público-alvo. Além da pesquisa bibliográfica, foi 

desenvolvida uma análise semântico-sintática, proposta por Altman (2003), que se caracteriza pela abordagem 

tanto do conteúdo, quanto das formas narrativas, de maneira complementar. Através da análise foi possível traçar 

alguns princípios compartilhados pelas obras juvenis e identificar os instrumentos de diálogo com o público 

meta. Deste modo, ainda que de maneira modesta, verificou-se a presença do gênero juvenil no cinema nacional, 

confirmando a hipótese levantada no início da pesquisa. Os principais conceitos que norteiam esta pesquisa são: 

juventude (Abramo, 2005); culturas juvenis (Catani e Gilioli, 2008); gêneros cinematográficos (Bakhtin, 1997 – 

ainda que o autor priorize os gêneros do discurso –; Altman, 1999; e Moine, 2008) e filme juvenil (Bueno, 

2005). 

 

 

Palavras-chave: cinema juvenil brasileiro contemporâneo; gênero cinematográfico; cultura(s) juvenil(s); 

juventude(s). 
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ABSTRACT 

This dissertation aims to investigate the existence of youth genre in contemporary national cinema, analyzing 

three Brazilian fictional feature films from the 2000s, they are: Meu tio matou um cara (Jorge Furtado – 2004); 

Antes que o mundo acabe (Ana Luiza Azevedo – 2009) and As melhores coisas do mundo (Laís Bodansky – 

2010), emphasizing the movie Meu tio matou um cara. It is thought necessary this investigation in front of the 

rise of the young in several segments of society, specially, as a film great consumer. Equally, the importance 

derives from the emphasis achieved by youth in the mediatization of society process, in order to be identified the 

technological culture as a youth culture.  This search also believes in the importance of the film genre‟s studies, 

considering that very often, the recognition of a specific genre can help in understanding the history of the 

cinema and its aesthetic too. Genres are also relevant to the production, consumption, dissemination, distribution 

and analysis/review of cinematographic works. The search problem emerges from the inexpressiveness of youth 

genre in national cinema, due to the American cinema domination, even if new investees have been made in 

productions directed to youth. In this context, there are the questions: In front of a genre so poorly developed in 

our filmography, what are the elements used in these movies to come close of this audience? Which 

characteristics allow denominate them as youth movies? This filmography can really represent the young 

universe? It is believed that the directors of the three chosen movies, attentive to cultural movements and 

perceiving in the youth an audience to be explored, developed movies able to dialogue with their target audience. 

Beyond bibliographical search, it was performed a semantic-syntactic analysis, proposed by Altman (2003), 

which is characterized by addressing  both, the content and the narrative form, in a complementary way. 

Through analysis was possible to draw some principles shared by youth movies and identify the tools that 

connect the movie with the target audience. Thus, even in a modest way, it was possible to check the presence of 

youth genre in national cinema, confirming the hypothesis proposed previously. The main concepts that guide 

this search are: youth (Abramo, 2005); youth cultures (Catani e Gilioli, 2008); film genre (Bakhtin, 1997 – 

although the author gives priority to speech genres –; Altman, 1999; and Moine, 2008) and youth movie (Bueno, 

2005). 

 

 

Key-words: contemporary Brazilian youth cinema; film genre; youth culture(s); youth(s).  
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 INTRODUÇÃO 

 

 O cenário audiovisual contemporâneo apresenta grande variedade de janelas de 

exibição, possibilitado, em especial, pelo surgimento das novas mídias
1
. A diversidade de 

telas, como celulares, computadores, tablets, entre outros, permite um contato mais frequente 

com os produtos audiovisuais, inclusive com o material fílmico, além de influenciar no perfil 

deste novo público que ascende. 

 Essa onipresença dos meios de comunicação privilegia a atuação juvenil, visto que, de 

maneira geral, são os jovens os que melhor se adaptam às constantes transformações 

tecnológicas. Sobre essa facilidade de adequação, ao contrário das gerações anteriores, que 

observam seus referencias se diluírem a cada dia, Lívia Barbosa e Letícia Veloso salientam 

que os jovens “estão crescendo em meio a essas mudanças, e são eles que precisam se 

redefinir constantemente” (BARBOSA; VELOSO, 2012, p. 17). 

 Assim, esse conhecimento que permite uma interação competente com os novos meios 

proporcionou à juventude grande visibilidade, percebida, também, pela indústria audiovisual. 

Seguindo a lei da oferta e procura, por que não produzir filmes voltados à essa audiência que 

está em permanente contato  com os conteúdos audiovisuais? Vicente Gosciola é quem ilustra 

a questão, ao exibir a dimensão alcançada pelo site youtube.com
2
:  

  

Para se ter uma ideia do alcance do público do Youtube basta lembrar que o segundo 

site mais visitado no mundo todo é http://www.youtube.com, de propriedade da 

Google Inc., a mesma empresa do primeiro site mais visitado no mundo: 

http://www.google.com, criado em novembro de 1998. (GOSCIOLA, 2010, p. 79) 

 

 Dado o destaque alcançado pelo público jovem e pelos produtos audiovisuais, esta 

dissertação pretende investigar a existência do gênero juvenil no cinema nacional 

contemporâneo, tendo como corpus de análise três longas-metragens ficcionais brasileiros 

produzidos na década de 2000, são eles: Meu tio matou um cara (Jorge Furtado – 2004); 

Antes que o mundo acabe (Ana Luiza Azevedo – 2009) e As melhores coisas do mundo (Laís 

Bodansky – 2010).  

                                                           
1
 Segundo Lev Manovich, “novas mídias são objetos culturais que usam a tecnologia computacional digital para 

distribuição e exposição” (MANOVICH, 2005, p. 27). 
2
 Youtube é um site de compartilhamento de vídeos que podem ser enviados por qualquer usuário que possua 

conexão com a internet. O termo vem do Inglês “you” (você) e “tube” (tubo, canal), ou seja, seu significado pode 

ser compreendido como “canal feito por você”. No youtube, além da possibilidade de adicionar e assistir vídeos, 

há, também, um espaço para adicionar comentários sobre a produção visualizada. Também está disponível no 

site grande quantidade de filmes que podem ser assistidos na íntegra. 
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 A proposta da pesquisa também surgiu pelo interesse em investigar os gêneros 

cinematográficos, visto que a exploração detalhada de um gênero específico pode auxiliar na 

compreensão da história do cinema brasileiro e de sua estética. Além disso, há uma admiração 

particular pelo cinema nacional e, igualmente, pelo diretor Jorge Furtado, um profissional 

versátil, que além de roteirista e escritor, já trabalhou com diferentes formatos audiovisuais: 

curtas e longas-metragens, minisséries, adaptações literárias e programas regulares. 

Os gêneros cinematográficos manifestam permanente relação com o contexto histórico 

de sua época. Desta forma, Rose Maria de Melo Rocha alerta para a relevância em se 

“analisar as juventudes, suas práticas, suas paixões e as representações que sobre elas 

circulam, assumindo uma ênfase comunicacional clara” (ROCHA, 2012, p. 238). Afinal, a 

ênfase sobre os jovens, esse novo ator social que desponta, “(...) deu-se a partir de um 

inequívoco casamento, no qual caminharam de braços dados as culturas do consumo e a 

crescente midiatização da sociedade” (ROCHA, 2012, p. 238). 

 Do mesmo modo, o protagonismo juvenil em diversos discursos culturais da última 

década justifica a importância em se estudar um gênero que tem na plateia jovem seu foco 

central. Ademais, de acordo com João Freire Filho e João Francisco de Lemos, a relação 

jovem/cinema retrata o paralelo comumente empregado da “identificação da „cultura 

tecnológica‟ como uma „cultura juvenil‟” (FREIRE FILHO; LEMOS, 2008, apud PEREIRA; 

POLIVANOV, 2012, p. 79). 

 Alberto Melucci também fornece subsídios que legitimam o desenvolvimento deste 

trabalho:  

 

(...) na sociedade contemporânea, devido a essa percepção de tempo-presente e das 

mudanças constantes que ele traz consigo, a capacidade de se produzir e interpretar 

nova informação e novas relações sociais é crucial. E, como essas características 

estão mais presentes nos jovens, vem principalmente daí a importância de estudá-

los. (MELUCCI, 1997, apud BARBOSA; VELOSO, 2012, p. 20) 

 

 Embora o contexto cinematográfico brasileiro atual – marcado pela heterogeneidade 

genérica e diante da forte presença dos jovens em diversos segmentos da sociedade e, em 

especial, como receptores do cinema – seja propício para o desenvolvimento do gênero 

juvenil, o fato é que o cinema norte-americano ainda se apresenta de maneira bastante 

impositiva, detendo cerca de 90% do market shared no mercado nacional.  

Neste cenário, mesmo com novas investidas visando o público jovem, o cinema 

juvenil brasileiro mostra-se inexpressivo, conforme os dados divulgados por Sá Leitão, 

diretor-presidente da RioFilme: “Em mais de 3.600 longas produzidos nos cem anos de 
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cinema brasileiro, menos de cem se inscrevem na categoria infantojuvenil. E a maioria é 

infantil mesmo” (SÁ LEITÃO, 20--, apud BALLERINI, 2012, p. 117).  

Franthiesco Ballerini também tece considerações sobre a questão: 

 

O público infantojuvenil, por exemplo, tem sido constantemente negligenciado pelas 

produções  nacionais,  sendo esse  nicho  de  mercado  muito  bem  aproveitado 

pelos estúdios de Hollywood, com produtos como as franquias Harry Potter e 

Crepúsculo. (BALLERINI, 2012, p. 270) 

 

  Assim, com base nestas afirmações, questiona-se: diante de um gênero tão pouco 

desenvolvido em nossa filmografia, quais os elementos empregados nos filmes em análise 

para se aproximar deste público? Que características permitem denominá-los como filmes 

juvenis? Esta filmografia consegue, de fato, representar o universo jovem?   

No intuito de responder estas questões, o estudo se propõe a examinar atentamente tais 

obras, a fim de demonstrar os elementos de identificação com o público-alvo, apresentando, 

igualmente, os principais atributos que constituem o gênero juvenil. É, também, objetivo deste 

trabalho, refletir sobre as culturas juvenis, obviamente, tendo o cinema como foco principal, a 

fim de reconhecer a juventude enquanto grupo social significativo e emergente.  

A hipótese levantada é de que os diretores dos filmes escolhidos, atentos às 

movimentações culturais e vendo no público adolescente um potencial, juntamente com suas 

equipes, desenvolveram filmes capazes de dialogar com a audiência jovem. Desta forma, o 

exame destas produções pode contribuir para a divulgação e fortalecimento deste tipo de 

produção, elementos fundamentais para a conquista de novos espectadores. Afinal, “se 

conseguirmos entrar de fato na disputa por essa fatia de público, (...) o número de 

espectadores do cinema nacional poderá subir vertiginosamente” (BALLERINI, 2012, p. 270-

271). 

Para a verificação da hipótese apresentada, além da pesquisa bibliográfica, será 

realizada uma análise semântico-sintática, proposta por Rick Altman. Separadamente, a 

análise semântica está mais atrelada aos conteúdos do filme, de modo a atentar para os 

ambientes, personagens e objetos da obra. Para exemplificar, Raphaëlle Moine (2008), faz uso 

do gênero faroeste: os espaços compostos por montanhas, cânions, desertos; locais 

constituídos por bares e bancos; xerifes, cowboys e comunidades de fazendeiros representam 

os personagens mais frequentes; carruagens, trens e espingardas configuram alguns dos 

objetos típicos.  
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Por sua vez, a análise sintática privilegia a estrutura narrativa, os critérios mais 

técnicos da linguagem do cinema, ou seja, a maneira pela qual estes conteúdos foram 

trabalhados. Como exemplo, é possível citar a alternância entre cenas “realistas” e com 

diálogo e as cenas com números de canto e dança, como recurso característico dos musicais.   

É, ainda, apropriado mencionar os flashbacks, elemento que caracteriza o filme noir (ainda 

que também se aplique a outros gêneros). Novamente, os modelos foram baseados em Moine 

(2008). 

Conforme explica Altman (2003), a abordagem semântica, embora aplicável a uma 

grande quantidade de obras, é de fraco poder explicativo. Já o exame sintático, ainda que seu 

uso não seja tão amplo, em contrapartida, permite avaliar os mecanismos estruturais 

específicos de um gênero. Dada a complementaridade entre as duas formas de análise, o 

estudioso propõe a utilização conjunta, que denominou de análise sintático-semântica: 

 

I maintain that these two categories of generic analysis are complementary, that they 

can be combined, and in fact that some of the most important questions of genre 

study can be asked only when they are combined. In short, I propose a 

semantic/syntactic approach to genre study
3
. (Altman, 2003, p. 34) 

 

 Sobre a vantagem de uma execução complementar, o próprio autor acrescenta: “In 

addition, a dual approach permits a far more accurate description of the numerous intergeneric 

connections typically suppressed by singleminded approaches
4
” (ALTMAN, 2003, p. 34). 

Com pressupostos semelhantes, Jacques Aumont e Michel Marie também defendem a 

abordagem dupla: “E sobretudo é preciso aqui reafirmar claramente que, no cinema, como em 

todas as produções de significado, não existe conteúdo que seja independente da forma na 

qual é exprimido” (AUMONT; MARIE, 2011, p. 119). 

 É importante mencionar que a escolha desta metodologia se deu em virtude de sua 

proposta exequível em relação à leitura fílmica que se pretende exercer – descrever os 

elementos que caracterizam o gênero juvenil –, de modo a oferecer instrumentos de análise 

adequados. Igualmente, cumpre informar que os três filmes serão utilizados na íntegra, visto 

que não seria possível uma abordagem fragmentada diante dos objetivos apresentados.  

                                                           
3
 Eu sustento que estas duas categorias de análise genérica são complementares, que podem ser combinadas e, na 

verdade, que algumas das questões mais importantes do estudo do gênero podem ser feitas somente quando elas 

são combinadas. Em suma, proponho uma abordagem semântico-sintática para o estudo do gênero. (Minha 

tradução) 
4
 Além disso, uma abordagem dupla permite uma descrição muito mais precisa das inúmeras conexões 

intergenéricas, normalmente suprimidas por abordagens unidirecionais. (Minha tradução) 
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Ainda referente à metodologia, vale destacar que, sempre que necessário, as cenas 

analisadas serão contextualizadas para permitir aos leitores uma visão mais ampla da situação 

e, consequentemente, a possibilidade de criar uma opinião crítica sobre o trabalho. Imagens 

serão utilizadas com frequência no intuito de exemplificar cenas cujas descrições – mesmo 

que exaustivas – seriam insuficientes para demonstrar o objeto em análise, pois, como alertam 

Aumont e Marie: 

 

Descrever uma imagem – ou seja, transpor para linguagem verbal os elementos de 

informação, de significação, que ela contém – não é uma empresa fácil, mau grado a 

sua aparente simplicidade. (...) a escolha utilizada na descrição resulta sempre, no 

fim de contas, do exercício de uma hipótese de leitura explícita ou não. (AUMONT; 

MARIE, 2011, p. 64) 

 

 Em função dos argumentos traçados nesta dissertação, tornou-se essencial a definição 

dos conceitos norteadores, como a do termo juventude (Abramo, 2005); culturas juvenis 

(Catani e Gilioli, 2008); e, certamente, gênero cinematográfico (Bakhtin, 1997 – ainda que o 

autor priorize os gêneros do discurso –; Altman, 1999; e Moine, 2008) e filme juvenil (Bueno, 

2005), no intuito de exibir os posicionamentos assumidos neste trabalho.  

 A divisão capitular está organizada da seguinte maneira: a primeira parte abordará a 

ascensão juvenil na cultura contemporânea, percorrendo algumas transformações históricas, 

sociais e tecnológicas que permitiram o reconhecimento e valorização da juventude; como 

resultado, dado o prestígio que os jovens adquiriram enquanto consumidores de conteúdo 

audiovisual, também será debatido sobre o perfil e demandas assumidas pelo mercado 

audiovisual brasileiro nos últimos tempos, com destaque para a importância conquistada pelo 

receptor. 

 O debate genérico ganha ênfase no segundo capítulo, espaço em que serão discutidas 

as diversas esferas de atuação do gênero cinematográfico, bem como os inúmeros fatores que 

influenciam em sua definição, ressaltando sua amplitude e relevância. No mesmo capítulo 

também será elaborado um apontamento histórico com algumas das obras que, direta ou 

indiretamente, contribuíram para a formação do gênero juvenil atual.  

 Para finalizar, após o amplo debate proposto nos capítulos anteriores, será apresentada 

a definição e caracterização do gênero juvenil no cinema brasileiro, com base nos dados 

coletados na etapa de análise. Primeiramente serão demonstradas as características gerais, que 

definem o filme juvenil e, adiante, uma análise detalhada do filme Meu tio matou um cara, 

visando seus pontos específicos. Considerando-se a abordagem aprofundada na obra de 
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Furtado, julgou-se pertinente um breve estudo a respeito da carreira do diretor, igualmente 

exposto neste último capítulo.   
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1. ASCENSÃO JUVENIL NA CULTURA CONTEMPORÂNEA 

1.1 CULTURA(S) JUVENIL(S): SURGIMENTO, RECONHECIMENTO E 

VALORIZAÇÃO 

 

 Uma abordagem do cinema juvenil é associada à compreensão da cultura juvenil ou 

das culturas juvenis, seu surgimento e reconhecimento, suas características e implicações. É 

também importante a conceituação do termo juventude, atentando a toda sua complexidade, 

para poder delimitar o foco de análise. Acerca das culturas juvenis, os principais autores que 

fundamentam este estudo são Afrânio Mendes Catani e Renato de Sousa Porto Gilioli (2008) 

e Helena Wendel Abramo (2005), que discute a condição juvenil no Brasil contemporâneo, 

subsidiando os aspectos nacionais da pesquisa. A respeito das atividades de lazer dos jovens 

brasileiros – dentre elas, o cinema – tem-se a contribuição dos estudos de Ana Karina 

Brenner, Paulo Carrano e Juarez Dayrell (2005). Eric Hobsbawm (1995) e Barbosa e Veloso 

(2012) são os autores que trazem ao debate o papel do jovem diante das transformações da 

sociedade. Mônica Fantin (2006) – ainda que o foco de sua pesquisa seja o cinema infantil – 

serve como orientação nas reflexões entre os jovens e o cinema.  

 Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o conceito de juventude é razoavelmente 

novo, visto que seu reconhecimento enquanto categoria social distinta se deu somente no 

século XX, mais enfaticamente a partir de sua segunda metade. De acordo com Timothy  

Shary, “children in the early twentieth century often left school by the age of 14 to begin jobs 

(…) and many were married and having children by 18, a condition that kept the state of 

„youth‟ limited to just a few years between childhood and adulthood”
5
 (SHARY, 2002, p. 3). 

Tal fato justifica o número ainda singelo de produções cinematográficas nacionais 

voltadas a este público: “in the earliest days of cinema there did not exist a distinct youth 

genre, nor for that matter much of an agreed social sense of what constituted youth”
6
 

(SHARY, 2002, p. 3). Todavia, essa conjuntura não diminui a importância do estudo, 

considerando-se que a juventude encontra-se em ascensão e é uma categoria bastante visada 

pela indústria cultural. Como exemplifica Freire Filho: 

 

                                                           
5
 No início do século XX, as crianças frequentemente deixavam a escola aos 14 anos para começar a trabalhar 

(…) e muitas casavam e tinham filhos aos 18, uma condição que mantinha o estado de “juventude” limitado há 

apenas alguns anos entre a infância e a vida adulta. (Minha tradução) 
6
 Nos primeiros anos do cinema não existia um gênero juvenil distinto, nem havia um senso comum acordado do 

que constituía a juventude. (Minha tradução) 
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Em contraste com a representação relativamente escassa da adolescência e da 

juventude no cinema nacional, a abordagem do tema pela nossa mídia impressa é 

profusa e instigante, multiplicando-se pelas mais variadas seções (Atitude; Carreira; 

Ciência; Comportamento; Consumo; Cotidiano; Cultura; Drogas; Economia & 

Negócios; Educação; Entretenimento; Esporte; Família; Informática; Moda; 

Opinião; Polícia; Saúde; Sexualidade; Sociedade; Tecnologia; Tendência; e, muito 

raramente, Política). (FREIRE FILHO, 2008, p. 43) 

 

 De acordo com Vinicius Andrade Pereira e Beatriz Polivanov, a partir da década de 

1950 assistiu-se a 

 

(...) um período no qual ideais de liberdade e esperança, atrelados à constituição de 

sociedade de consumo avançadas que necessitavam escoar suas produções para um 

novo (ou mais ampliado) mercado, foram fundamentais para configurar essa ideia de 

uma juventude hedonista, com poder de escolha, revolucionária, libertária, 

inovadora. (...) E é nesse sentido que essa cultura de massa foi central para a 

construção dessa juventude, através da criação de produtos-signos como estilos 

musicais, gêneros cinematográficos, ídolos etc., que não apenas têm os jovens como 

seu grande público-alvo, mas principalmente a juventude e suas questões como sua 

temática principal, atrelando a ideia de juventude à de entretenimento. (PEREIRA; 

POLIVANOV, 2012, p. 90) 

 

 

 Assim, diversos conteúdos oriundos das culturas do lazer passaram a ser produzidos 

por e para os jovens, destacando as marcas comumente relacionadas à imagem da juventude: 

 

Não coincidentemente, vê-se surgir, principalmente após a Segunda Guerra, uma 

série de ídolos e celebridades jovens em diversas esferas do entretenimento, como 

música (Beatles, Rolling Stones, Elvis Presley etc.) e cinema (James Dean, Marilyn 

Monroe, entre outros). (PEREIRA; POLIVANOV, 2012, p. 90-91) 

 

 

Também sobre este momento pós-guerra, cumpre verificar os esclarecimentos de 

Shary: 

 

Then with the resolution of World War II (…) the age between childhood and 

adulthood came to be codified, debated, celebrated, and perhaps most significantly, 

elongated. More young people stayed in school, and with the arrival of postwar 

prosperity, more began attending college
7
. (SHARY, 2002, p. 3) 

  

Esta percepção da juventude vem permitindo a superação de algumas visões 

ultrapassadas, dentre elas, a visualização dos indivíduos da categoria como delinquentes 

sociais, exóticos e anormais, mostrando-os, agora, como atores principais de uma cultura 

                                                           
7
  Assim, com o fim da Segunda Guerra Mundial (…), a idade entre a infância e a fase adulta começou a ser 

codificada, debatida, celebrada e talvez, mais significativamente, prolongada. Mais jovens permaneciam na 

escola e com a chegada da prosperidade pós-guerra, muitos começaram a frequentar a faculdade. (Minha 

tradução) 
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autônoma, com manifestações próprias, significativa aos seus pares, não mais como uma 

cópia desviante do mundo adulto.  

A respeito, Catani e Gilioli esclarecem que: 

 

 

No Brasil, a atenção à juventude como segmento social ganhou força a partir dos 

anos 50, em conseqüência da expansão industrial e urbana ocorrida após a Segunda 

Guerra Mundial. Nesse contexto, e até a década de 1970, o jovem estudante é o 

principal foco de interesse das pesquisas, sendo considerado parte fundamental do 

processo de modernização da sociedade, fenômeno que ocorria em toda a América 

Latina. (CATANI; GILIOLI, 2008, p. 98-99) 

 

Da mesma forma, cabe mencionar a consolidação das ciências sociais que, em âmbito 

mundial, foram importantes aliadas no reconhecimento juvenil. Catherine Driscoll é quem 

elucida a questão: 

 

The images of and ideas about adolescence proliferating across popular and public 

culture in the late nineteenth and early twentieth centuries were widely in dialogue 

with social sciences, like sociology and psychology, for which how we come to be 

particular kinds of people is crucial. In fact, these emerging ideas about adolescence 

helped give important social authority to the „social sciences‟, which were emerging 

at the same time. I want to stress here that the idea of adolescence to which we are 

now accustomed was produced by interactions between social and cultural theory, 

public debate, and popular culture
8
. (DRISCOLL, 2011, p. 11) 

 

O processo de urbanização também contribuiu para a visibilidade da juventude, visto 

que a saída do meio rural culminou numa permanência dos jovens por mais tempo nas 

instituições de ensino, permitindo um intenso contato com seus iguais, em uma atmosfera fora 

do controle de seus genitores, ambiente propício para a promoção juvenil.  

Zuleika Bueno ainda acrescenta que: 

 

Nos anos 50, o avanço do capitalismo como um motor permanentemente 

revolucionário atingiu o seio das famílias burguesas e proletárias, modificando o 

sistema de relações entre homens e mulheres e entre pais e filhos de forma a sentir 

que os gêneros e gerações viviam uma revolução cultural. (...) o crescimento de uma 

cultura juvenil nesse momento apoiou-se numa transformação das relações entre as 

gerações, tornando o jovem um agente social independente. (BUENO, 2005, p. 81) 

 

                                                           
8
 As imagens e ideias sobre adolescência proliferavam na cultura popular e pública, no final dos séculos XIX e 

XX. Estavam em diálogo constante com as ciências sociais, como a sociologia e a psicologia, para as quais é 

crucial a maneira pela qual nos tornamos tipos particulares de pessoas. Na realidade, estas ideias emergentes 

sobre a adolescência ajudaram a conceder importante autoridade social às „ciências sociais‟, que emergiam na 

mesma época. A ideia de adolescência com a qual agora estamos habituados foi produzida por interações entre 

as teorias social e cultural, debates públicos e cultura popular. (Minha tradução) 
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Como resultado, um “abismo histórico” entre as gerações passou a ser percebido com 

maior intensidade a partir da década de 1960, especialmente nas famílias com filhos 

adolescentes. A despreocupação dos jovens em relação aos compromissos sociais, como o 

emprego, por exemplo, custava a ser compreendido por seus genitores: como poderia 

 

(...) uma geração mais velha entender jovens para os quais um emprego não era um 

porto seguro após mares tempestuosos (sobretudo um emprego garantido, com 

direitos de aposentadoria), mas uma coisa que podia ser conseguida a qualquer hora, 

e abandoada a qualquer hora que a pessoa tivesse vontade de ir passar alguns meses 

no Nepal? (HOBSBAWM, 1995, p. 322) 

 

Conforme esclarece o autor: 

 

Por mais fortes que fossem os laços de família, por mais poderosa que fosse a teia de 

tradição que os interligasse, não podia deixar de haver um vasto abismo entre a 

compreensão da vida deles, suas experiências e expectativas, e as das gerações mais 

velhas. (HOBSBAWM, 1995, p. 323) 

 

Para acentuar a descrença em relação aos valores das gerações paternas, os jovens 

formularam seu meio próprio de agir no mundo, comumente violando os preceitos que 

conduziam a sociedade. Como ilustração, pode-se mencionar a aceitação, por parte dos jovens 

de classe média e alta, da música, das roupas e, também, da linguagem das classes baixas 

urbanas: 

 

O rock foi o exemplo mais espantoso. Em meados da década de 1950, subitamente 

irrompeu do gueto de catálogos de “Raça” ou “Rhythm and blues” das gravadoras 

americanas, dirigidos aos negros pobres dos EUA, para tornar-se o idioma universal 

dos jovens, e notadamente dos jovens brancos. (HOBSBAWM, 1995, p. 324) 

  

A liberação sexual e o uso de drogas disseminaram-se, igualmente, como hábito 

característico da juventude, ou, como afirma Hobsbawm: “as maneiras mais óbvias de 

despedaçar as cadeias do Estado, dos pais e do poder dos vizinhos, da lei e da convenção” 

(HOBSBAWM, 1995, p. 326). Tais atitudes não apenas impunham um novo modelo de vida, 

mas afirmavam certa supremacia em relação à ordem vigente:  

 

(...) o próprio fato de a droga mais popular entre os jovens ocidentais, a maconha, 

ser provavelmente menos prejudicial que o álcool e o tabaco tornava fumá-la 

(tipicamente uma atividade social) não apenas um ato de desafio, mas de 

superioridade em relação aos que a proibiam. (HOBSBAWM, 1995, p. 326-327) 

 

Para Hobsbawm, essa autonomia juvenil, concebida como uma camada social distinta, 
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(...) foi simbolizada por um fenômeno que, nessa escala, provavelmente não teve 

paralelo desde a era romântica do início do século XIX: o herói, cuja vida e 

juventude acabavam juntas. Essa figura, antecipada na década de 1950 pelo astro de 

cinema James Dean, foi comum, talvez mesmo um ideal típico, no que se tornou a 

expressão cultural característica da juventude – o rock. Buddy Holly, Janis Joplin, 

Brian Jones, membro dos Rolling Stones, Bob Marley, Jimi Hendrix e várias outras 

divindades populares caíram vítimas de um estilo de vida fadado à morte precoce. O 

que tornava simbólicas essas mortes era que a juventude por eles representada era 

transitória por definição. (HOBSBAWM, 1995, p. 318) 

 

Apesar dessa transitoriedade, a sociedade cada vez mais reconhecia o jovem como ator 

consciente de si. Ainda que a expectativa de vida começasse a aumentar com o passar dos 

anos – indicando uma possível valorização dos mais experientes – eram os jovens que 

continuavam a conquistar espaço: “a partir do fim da década de 1960, houve uma tendência a 

baixar a idade eleitoral para dezoito anos – por exemplo, nos EUA, Grã-Bretanha, Alemanha 

e França” (HOBSBAWM, 1995, p. 319). No Brasil, o voto aos dezesseis anos foi incorporado 

à Constituição Federal de 1988, demonstrando o interesse juvenil em participar das atividades 

políticas do país.  

Por volta dos anos 60 e 70, com a “popularização” do divórcio, o modelo de família 

ocidental clássica – o homem e a mulher casados e com filhos – começou a decrescer. Por 

consequência, aumentou o número de pessoas vivendo sozinhas, assim como a quantidade de 

mães solteiras. Também neste período, com a “crise da família”, houve mudanças 

significativas em relação à conduta sexual:  

 

Oficialmente, essa foi uma era de extraordinária liberalização tanto para os 

heterossexuais (isto é, sobretudo para as mulheres, que gozavam de muito menos 

liberdade que os homens) quanto para os homossexuais, além de outras formas de 

dissidência cultural-sexual. (HOBSBAWM, 1995, p. 316) 

  

Essas alterações também afetaram a categoria juvenil: 

 

A juventude, um grupo com consciência própria (...) agora se tornava uma agente 

social independente. Os acontecimentos políticos mais dramáticos, sobretudo nas 

décadas de 1970 e 1980, foram as mobilizações da faixa etária que, em países menos 

politizados, fazia a fortuna da indústria fonográfica, que tinha de 70% a 80% de sua 

produção – sobretudo de rock – vendida quase inteiramente a clientes entre as idades 

de catorze e 25 anos. A radicalização política dos anos 60, antecipada por 

contingentes menores de dissidentes culturais e marginalizados sob vários rótulos, 

foi dessa gente jovem, que rejeitava o status de crianças e mesmo de adolescentes 

(ou seja, adultos ainda não inteiramente amadurecidos), negando ao mesmo tempo 

humanidade plena a qualquer geração acima dos trinta anos de idade, com exceção 

do guru ocasional. (HOBSBAWM, 1995, p. 317-318) 
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Deste modo, na década de 1970, destaca-se a visibilidade dos jovens das periferias, 

notados por seus movimentos e expressões culturais. As práticas violentas – espetacularmente 

popularizadas pelas mídias – tornaram-se o caminho de acesso à visualização e percepção do 

grupo juvenil, certificando aos jovens uma forma de participação na sociedade. De acordo 

com Rose de Melo Rocha e Josimey Costa da Silva, “Efetivamente, a possibilidade de obter 

visibilidade midiática passou a compor, com expressiva regularidade, a estruturação de 

episódios de violência criminal” (ROCHA; SILVA, 2008, p. 115). 

Como consequência, na década seguinte, surge a preocupação de “enfrentar a pobreza 

contra o „perigo‟ da delinqüência juvenil” (CATANI; GILIOLI, 2008, p. 77-78). Por 

conseguinte, ganha importância o estudo dos grupos juvenis ditos marginalizados, 

culminando, na década de 1990, com a mobilização para se estabelecer políticas públicas 

voltadas à juventude, no intuito de trazê-la à participação da sociedade civil.  

Nos anos 80, a juventude tornou-se alvo dos estudos culturais, ganhando a atenção de 

empresas dos mais variados segmentos. Por consequência, a categoria se sobressaiu na esfera 

do consumo – inclusive no consumo de entretenimento –, tendo também como resultado, um 

aumento e fortalecimento das produções cinematográficas brasileiras destinadas a este 

público. Ou seja, “a juventude emerge dos lucrativos relatos geracionais como um ideal de 

mercado já sedimentado” (FREIRE FILHO, 2008, p. 46). 

Deste modo, é possível observar que o avanço das indústrias culturais está ligado a 

este processo de identificação juvenil, “portanto, a memória da condição juvenil no século XX 

foi formulada juntamente com o desenvolvimento dessas indústrias e nelas se materializou 

tanto quanto nas práticas cotidianas” (BUENO, 2005, p. 82). Afinal, conforme explica Jean 

Raphael Zimmermann Houllou, “o modelo de juventude encontra-se vinculado a padrões, 

estilos, comportamentos, produtos, entre outros elementos que são dispostos na mídia para o 

consumo” (HOULLOU, 2012, p. 115). Neste contexto, Hobsbawm sustenta que: 

 

A cultura jovem tornou-se a matriz da revolução cultural no sentido mais amplo de 

uma revolução nos modos e costumes, nos meios de gozar o lazer e nas artes 

comerciais, que formavam cada vez mais a atmosfera respirada por homens e 

mulheres urbanos. (HOBSBAWM, 1995, p. 323) 

 

Anos depois, no final da década de 1980 e início dos anos 90, as regulamentações 

governamentais também colaboraram para maior atenção ao público jovem. O Estatuto da 

Criança e do Adolescente, criado em 1990, em seu artigo 75, afirma que “toda criança ou 

adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à 
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sua faixa etária” (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 1990). A 

obrigatoriedade da classificação fílmica e de outras formas de entretenimento está instituída 

na Constituição Federal de 1988, artigo 220, parágrafo 3º, que incumbe à lei federal a 

responsabilidade de: “regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público 

informar sobre a natureza deles, as faixas a que não se recomendem, locais e horários em que 

sua apresentação se mostre inadequada” (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERAL 

DO BRASIL, 1988).  

Através da Portaria nº 773, de 19 de outubro de 1990, o Ministério da Justiça 

estabeleceu restrições em relação a cenas de violência excessiva, de prática de atos sexuais, 

bem como de desvirtuamento dos valores éticos. Nesta primeira prescrição, a classificação de 

tais espetáculos era dividida em: LIVRE
9
; programa não recomendado para menores de 12

10
 

anos; programa não recomendado para menores de 14
11

 anos; e programa não recomendado 

para menores de 18
12

 anos.  

Dez anos mais tarde, a Portaria nº 796 trouxe critérios específicos para as produções 

cinematográficas, atentando também aos formatos de VHS e DVD. Em seu artigo 7º, a 

indicação é de que os trailers exibidos possuam a mesma classificação etária do longa 

metragem.  Surgiu, também, o compromisso de informar a natureza da obra e a faixa etária 

recomendada nas capas das obras disponibilizadas em vídeo e DVD. Cabe ressaltar, ainda, a 

ampliação ocorrida no sistema de classificação, com o acréscimo da censura aos programas 

não recomendados para menores de 16
13

 anos. Tal adição, além de retratar outras questões 

sociais, é um indício da preocupação referente à perda espectatorial do público de 15, 16 e 17 

anos
14

, que foram privados de muitas produções, considerando-se a lacuna existente entre os 

14 e os 18 anos.  

Em 2004 foi criada a Portaria nº 1.597, trazendo novas determinações e modificando 

alguns artigos da portaria anterior. Nesta regulamentação, o controle classificativo 

fundamenta-se no grau de conteúdos de sexo, drogas e violência. Em relação aos trailers – em 

cinema, vídeo ou DVD – os mesmos poderão apresentar classificação independente quando 

não for possível estabelecer uma categorização compatível com o produto principal, porém, 

devem fazer visível a seguinte especificação: “VERIFIQUE A CLASSIFICAÇÃO 

                                                           
9
 Veiculação em qualquer horário. 

10
 Inadequado para antes das vinte horas. 

11
 Inadequado para antes das vinte e uma horas. 

12
 Inadequado para antes das vinte e três horas. 

13
 Inadequado para antes das vinte e duas horas.  

14
 Considerados espectadores em potencial.  
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INDICATIVA DO FILME”. A classificação desta portaria adiciona os programas/produções 

inadequados para menores de 10 anos. Outra novidade reporta-se ao acesso do público 

infantojuvenil – na companhia dos pais ou responsáveis – a produtos audiovisuais 

inadequados à faixa etária na qual estão inseridos, de acordo com os limites especificados na 

lei
15

.  

Nova portaria
16

 é elaborada em 2006, dirigida especialmente às obras audiovisuais, de 

modo a contemplar, igualmente, novos produtos que ganharam a atenção da juventude: jogos 

eletrônicos, jogos de interpretação (RPG) e congêneres. As principais alterações em relação à 

portaria anterior remetem à permissão
17

 de crianças e adolescentes para apreciarem diversão 

e/ou espetáculo com classificação superior ao indicado para sua faixa etária e à classificação 

indicativa que, baseada nos critérios de violência e sexo, passou a incluir a designação 

“especialmente recomendada para crianças e adolescentes”.  

No ano de 2007, duas novas portarias foram formuladas para regulamentar a 

classificação indicativa de obras audiovisuais: Portaria nº 264, de 09 de fevereiro de 2007 e 

Portaria 1.220, de 11 de julho de 2007. Todavia, por não revogarem a lei anterior e referirem-

se especificamente às produções destinadas à televisão, tais regulamentações não serão 

abordadas nesta dissertação.  

Se os jovens constituem parte significativa da audiência cinematográfica nacional e se 

existem leis que determinam quais obras são indicadas para cada faixa etária, é plausível 

considerar que a classificação indicativa pode ter inspirado a criação de filmes dirigidos a 

públicos mais específicos, de modo a contribuir para a estabilidade do gênero juvenil. 

Segundo Driscoll, “the idea that youth had different cinematic needs became a commercially 

                                                           
15

 Art. 3º O acesso de crianças e adolescentes a obras audiovisuais classificadas como inadequadas à faixa etária 

na qual se inserem será permitido na companhia dos pais ou responsáveis expressamente autorizados e 

observados os limites abaixo:  

I. crianças de 10 a 11 anos poderão ter acesso a espetáculos e diversões públicas classificados como Inadequados 

para menores de 12 anos. 

II. adolescentes de 12 a 13 anos poderão ter acesso a espetáculos e diversões públicas classificados como 

Inadequados para menores de 14 anos.  

III. adolescentes de 14 a 15 anos poderão ter acesso a espetáculos e diversões públicas classificados como 

Inadequados para menores de 16 anos.  

IV. independentemente da classificação indicativa atribuída, crianças de 0 a 9 anos somente terão acesso a 

diversões e espetáculos públicos quando acompanhados de seus pais ou responsáveis, que podem optar pelo 

acesso de seus filhos a espetáculos ou diversões públicas classificados como Inadequados para menores de 10 

anos.  

V. não será permitido, em qualquer hipótese, o acesso de crianças e adolescentes a diversões ou espetáculos 

públicos cuja classificação recebida corresponda a “Inadequado para menores de 18 anos”. 
16

 Portaria nº 1.100, de 14 de julho de 2006, que revogou a Portaria nº 1.597/2004. 
17 Art. 19. Cabe aos pais ou responsáveis autorizar o acesso de suas crianças e/ou adolescentes a diversão ou 

espetáculo cuja classificação indicativa seja superior a faixa etária destes, porém inferior a 18 (dezoito) anos, 

desde que acompanhadas por eles ou terceiros expressamente autorizados. 
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important one continuous with new fields of youth culture”
18

 (DRISCOLL, 2011, p. 128). 

Apesar desta relação entre regulamentação cinematográfica e o gênero juvenil, a autora traz o 

seguinte alerta:  

 

(…) we should not reduce the map of audiences produced by film classification 

systems to a form of niche marketing. All film classification systems involve 

complex interaction between public debate, commercial and aesthetics aims, trans-

national trade and production networks, and specialized as well popular discourse on 

adolescence
19

. (DRISCOLL, 2011, p. 128) 

 

Retornando à década de 1990 e, principalmente, a partir dos anos 2000, com o 

desenvolvimento, expansão e popularização das tecnologias de informação e comunicação, 

houve uma forte ascensão juvenil, de modo que as configurações familiar e social alteraram-

se ainda mais. Como sustenta Hobsbawm, a juventude 

 

(...) tornou-se dominante nas “economias de mercado desenvolvidas”, em parte 

porque representava agora uma massa concentrada de poder de compra, em parte 

porque cada nova geração de adulto fora socializada como integrante de uma cultura 

juvenil autoconsciente, e trazia as marcas dessa experiência, e não menos porque a 

espantosa rapidez da mudança tecnológica na verdade dava à juventude uma 

vantagem mensurável sobre grupos etários mais conservadores, ou pelo menos 

inadaptáveis. (...) os novos computadores eram projetados e os novos programas 

criados por pessoas na casa dos vinte anos. Mesmo quando essas máquinas e 

programas eram, esperava-se, à prova de erro, a geração que não crescera com eles 

tinha uma aguda consciência de sua inferioridade em relação às gerações que o 

haviam feito. (HOBSBAWM, 1995, p. 320) 

 

Visto que hoje tais tecnologias estão integradas à vida familiar de grande parte da 

população nacional, é possível notar que, em muitos lares, os pais já não são mais vistos como 

os detentores do conhecimento e os filhos como aprendizes. Muitas vezes, estes papéis se 

invertem e acentuam a valorização do jovem no aqui e agora: “o que os filhos podiam 

aprender com os pais tornou-se menos óbvio do que o que os pais não sabiam e os filhos sim” 

(HOBSBAWM, 1995, p. 320). “Nesse sentido, eles passam a representar não o futuro, mas o 

ideal – no presente – de todas as idades posteriores” (BARBOSA; VELOSO, 2012, p. 19). 

Como consequência, o reconhecimento do jovem como sujeito ativo na 

contemporaneidade exibe um modo de vida que se torna alvo de desejo:  

                                                           
18

 A ideia de que o jovem possuía necessidades cinematográficas diferentes tornou-se comercialmente 

importante com os novos campos da cultura juvenil. (Minha tradução) 
19

 (…) Não deveríamos reduzir o mapa de públicos produzido por sistemas de classificação de filmes a uma 

forma de nicho de marketing. Todos os sistemas de classificação de filmes envolvem uma complexa interação 

entre o debate público, objetivos comerciais e estéticos, comércio transnacional e redes de produção, e discurso 

especializado, bem como o discurso popular sobre a adolescência. (Minha tradução) 
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A crescente valorização da juventude, tanto como valor quanto como estilo de vida 

(a forma de viver dos jovens) passa a parecer interessante a pessoas de todas as 

idades. A própria juventude, ou a idéia que dela se faz, passa a ser acessível a todos 

como objeto de consumo. (BARBOSA; VELOSO, 2012, p. 19) 
 

Hobsbawm também se posiciona a respeito, apontando como uma das características 

da cultura juvenil a própria exaltação da condição de ser jovem, de modo que a juventude já 

não é mais considerada 

 

(...) como um estágio preparatório para a vida adulta, mas, em certo sentido, como o 

estágio final do pleno desenvolvimento humano. Como no esporte, atividade em que 

a juventude é suprema, e que agora definia as ambições de mais seres humanos do 

que qualquer outra, a vida claramente ia ladeira abaixo depois dos trinta. 

(HOBSBAWM, 1995, p. 319) 

  

A juventude passou a ser vista como um grupo repleto de qualidades ou, nos dizeres 

de Marcos Rodrigues de Lara, uma “fase da vida em que tudo ainda está para acontecer e que 

o menos que se pensa é que algo poderia não dar certo” (LARA, 2008, p. 140). 

Consequentemente, 

 

Jovens estão representados em revistas, jornais, programas de televisão, propagandas 

e outdoors, seus corpos vendem uma infinidade de produtos e serviços. E isso acaba 

por lhes conferir uma corporeidade singular, expressa através da produção e do 

consumo simbólico. (ROCHA; SILVA, 2008, p. 126) 

 

Com base nos argumentos acima expostos, percebe-se que hoje a vivência da 

experiência juvenil é valorizada como estágio significativo no desenvolvimento humano. Há 

uma multiplicidade de instâncias e socializações que contemplam esta etapa da vida, muito 

além da família e da escola, como é o caso do cinema. Acerca deste assunto, Fantin, inspirada 

nos estudos de Isabel Leite, traz um pensamento pertinente que, embora aplicado à infância, 

acredita-se que possa ser transferido à juventude: “a criança é membro de uma coletividade e 

sua inserção como sujeito acontece num incessante diálogo com a sociedade, em que ela vai 

se posicionando, constituindo e sendo constituidora de cultura” (FANTIN, 2006, p. 180-181). 

Logo, os jovens são vistos como sujeitos participativos, cujos posicionamentos interferem na 

relação com o todo.  

Entretanto, é oportuno lembrar que décadas foram necessárias até que eles fossem 

reconhecidos como protagonistas de suas próprias histórias e considerados sujeitos relevantes. 

Ao ser superada esta etapa, o impasse encontra-se nos inúmeros fatores que devem ser 

considerados ao se “rotular” o jovem:  
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Considerar a juventude no singular corresponde a certo apelo a universalismos, que 

muitas vezes encobrem diferenças significativas entre os jovens. Ex: Da mesma 

forma, o fato de jovens de diferentes países gostarem de rock não significa que 

ouvirão e praticarão esse estilo musical do mesmo modo. (CATANI; GILIOLI, 

2008, p. 91-92) 
 
 

 

Assim, uma das dificuldades no estudo do cinema juvenil é a própria definição do 

termo juventude. Muitas vezes, o fato de a sociedade em geral manter relações, de maneira 

mais ou menos próxima com os jovens, e de os adultos já terem vivenciado a juventude, 

transparece certa simplicidade ao conceito. Assim, cumpre verificar a explicação de Abramo: 

“juventude é um desses termos que parecem óbvios, dessas palavras que se explicam por elas 

mesmas e assunto a respeito do qual todo mundo tem algo a dizer, normalmente reclamações 

indignadas ou esperanças entusiasmadas” (ABRAMO, 2005, p. 37).  

 Porém, quando se tenta precisar seu significado nota-se o quão complicada pode ser 

esta tarefa, a começar pelas diversas áreas, disciplinas e correntes teóricas pelas quais se pode 

abordar o tema, cada qual enfatizando aspectos distintos. Além disso, é preciso considerar a 

multiplicidade de elementos que circundam esta categoria social. De acordo com Catani e 

Gilioli: 

Para discutir o que vem a ser a juventude é necessário começar desmistificando-a 

como categoria apenas natural e biológica, quando na verdade ela é, sobretudo, uma 

construção social que varia de acordo com as diferentes culturas e mesmo no 

interior de cada cultura - e que nem sempre existiu como categoria socialmente 

visível. (CATANI; GILIOLI, 2008, p. 12-13) 

 
 

 

 

 

 

Da mesma forma, Freire Filho se pronuncia a favor da natureza não biológica do 

conceito:  

 

Encarados, amiúde, como fenômenos biológicos universais, a adolescência e a 

juventude devem ser compreendidas, ao contrário, como artefatos de 

governamentalidade, construídos e operacionalizados na intersecção de discursos 

políticos, acadêmicos e mercadológicos que estabelecem ser aceitáveis, desejáveis 

ou temerárias determinadas características, configurações, associações e atitudes das 

populações denominadas jovens. (FREIRE FILHO, 2008, p. 37) 

 

Ao salientar o caráter social envolvido na conceituação, torna-se oportuno citar, 

também, Barbosa e Veloso. Para as autoras, “(...) os tipos de jovens produzidos podem ser 

muito diferentes na medida em que os hábitos, os valores e os modos de ser à sua disposição 

não são os mesmos para todos” (BARBOSA; VELOSO, 2012, p. 18). 

Em virtude desta variação ocasionada pelo meio ao qual o indivíduo está inserido, 

Abramo enfatiza que: 
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(...) hoje, o alerta inicial é o de que precisamos falar de juventudes, no plural, e não 

de juventude, no singular, para não esquecer as diferenças e desigualdades que 

atravessam esta condição. Esta mudança de alerta revela uma transformação 

importante na própria noção social: a juventude, mesmo que não explicitamente, é 

reconhecida como condição válida, que faz sentido para todos os grupos sociais, 

embora apoiada sobre instituições e significações diferentes. (ABRAMO, 2005, p. 

43-44) 
 

 

 

 

 

 

 

 Dado o caráter pluralista da definição, embora o vocábulo esteja em voga nos mais 

variados discursos político-sociais, seu sentido nem sempre está evidente. Contribui, ainda, 

para esta imprecisão, a razoável recenticidade do “fenômeno”. Também soma-se a esta 

questão as constantes alterações ocorridas na sociedade, como por exemplo, as 

“transformações econômico-sociais, do mundo do trabalho, no campo dos direitos (como as 

resultantes da coibição do trabalho infantil e a extensão da escolarização), e da cultura (uma 

intensa valorização da imagem e valores juvenis)” que interferem na conceituação da 

categoria (ABRAMO, 2005, p. 42). 

Ainda que muito já tenha se estudado a respeito da(s) juventude(s) nas últimas 

décadas, cabe lembrar que não há como delimitar com exatidão a duração desta etapa da vida, 

justamente pelos variados critérios históricos, sociais e culturais que lhe são integrantes. 

Como defendem Barbosa e Veloso: “nem sempre um determinado corte etário é o mais 

adequado para circunscrever sujeitos cujas experiências se caracterizam exatamente pela 

diversidade, desigualdade e especificidade” (BARBOSA; VELOSO, 2012, p. 21).  

Entretanto, apesar desta falta de limites rígidos e/ou de rituais de passagem 

pontualmente demarcados, pode-se considerar, conforme o entendimento de Abramo, que: 

 

A noção de condição juvenil remete, em primeiro lugar, a uma etapa do ciclo de 

vida, de ligação (transição, diz a noção clássica) entre a infância, tempo da primeira 

fase de desenvolvimento corporal (físico, emocional, intelectual) e da primeira 

socialização, de quase total dependência e necessidade de proteção, para a idade 

adulta, em tese a do ápice do desenvolvimento e de plena cidadania, que diz 

respeito, principalmente, a se tornar capaz de exercer as dimensões de produção 

(sustentar a si próprio e a outros), reprodução (gerar e cuidar dos filhos) e 

participação (nas decisões, deveres e direitos que regulam a sociedade). (ABRAMO, 

2005, p. 40-41) 

 

 

 Ou seja, em um sentido geral, a(s) juventude(s) representa(m) esta fase de maior 

independência, se comparada à infância, e de menor responsabilidade em relação aos adultos, 

em especial, em relação aos encargos financeiros (normalmente, os jovens não têm a 

obrigatoriedade de suprir as necessidades da família). Porém, cumpre reforçar que cada 
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indivíduo vive uma realidade própria e que a diversidade de comportamentos e situações não 

permite a criação de um traço característico definitivo.  

Diante dessa heterogeneidade de contextos, Houllou, baseado nos estudos de Mario 

Margulis e Marcelo Urresti, ainda acrescenta a diferença que reside entre jovem e juventude, 

considerando os fatores sociais/culturais e a idade dos indivíduos. Para tanto, parte-se da 

existência de duas moratórias, a vital e a social. A moratória vital corresponde a um período 

de vida cuja perspectiva é mais longa, remetendo-se, também, à vitalidade corporal. Em 

contrapartida, a moratória social identifica a juventude como uma construção cultural, social e 

história. Desta forma, é possível estabelecer a distinção entre jovens e juventude: 

 

Jovens são aqueles que dispõem da moratória vital mesmo sem ter a moratória 

social, como por exemplo, indivíduos de classes populares que não têm acesso aos 

símbolos joviais, mas dispõem do excedente vital. Juventude, por sua vez, se refere 

à moratória social e pode ser diferenciada do conceito de jovens com o exemplo dos 

indivíduos integrantes de classes médias e altas que vêem diminuído seu crédito 

temporal, mas que são capazes de incorporar os elementos culturais da juventude. 

(HOULLOU, 2012, p. 113)  

 

 Ou, como afirma Beatriz Sarlo: “a juventude não é apenas uma idade e, sim, uma 

estética da vida cotidiana, um território onde todos querem viver indefinidamente” (SARLO, 

1997, p. 37). 

 Dado o exposto, em meio a esta variação conceitual, nota-se a importância de se 

estabelecer a faixa-etária das juventudes analisadas nos filmes selecionados, de modo a 

delimitar o foco do estudo. Assim, apesar de Catani e Gilioli (2008) classificarem a faixa 

etária juvenil brasileira em três subcategorias: adolescentes (de 10 a 12 anos); adolescentes 

jovens (de 13 a 18 anos); e jovens adultos (de 19 a 24 anos), acredita-se que a abordagem de 

Abramo, tendo como base os dados da pesquisa “Perfil da juventude brasileira”, seja mais 

adequada ao corpus de análise desta dissertação: 

 

O grupo de idade tomado na pesquisa, de 15 a 24 anos, é o que vem se tornando 

convenção, no Brasil, para abordagem demográfica sobre juventude, pois 

corresponde ao arco de tempo em que, de modo geral, ocorre o processo relacionado 

à transição para a vida adulta. Diversas instituições de pesquisa (como IBGE e 

IPEA), assim como os últimos estudos aqui publicados (...) têm usado este recorte, 

sem deixar de alertar para a necessidade de sempre relativizar tais marcos, uma vez 

que as histórias pessoais, condicionadas pelas diferenças e desigualdades sociais de 

muitas ordens, produzem trajetórias diversas para os indivíduos concretos. 

(ABRAMO, 2005, p. 45-46) 

 

Para “encerrar” este debate conceitual, cabe ainda notar que hoje, apesar desta falta de 

linearidade que abrange a(s) juventude(s), é comum um retardamento à entrada ao mundo 
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adulto, produzido, principalmente, pelas políticas públicas que tentam garantir a efetiva 

vivência da condição juvenil (priorizando os estudos em detrimento da ocupação funcional), 

como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outros.  

Passando-se agora ao estudo da cultura juvenil, é importante atentar, assim como na 

definição do termo juventude, para os perigos da singularidade do conceito.  Se por um lado, 

devido à globalização e consequente internacionalização das tendências parece coerente falar 

de cultura juvenil (no singular), por outro, generalizar posicionamentos e expressões de 

grupos distintos parece ser uma atividade reducionista. Como alertam Catani e Gilioli: 

 

(...) restringir-se a destacar os poucos elementos em comum nesses casos pode levar 

à idéia muitas vezes errônea de que os costumes e formas culturais mais 

“globalizados” são, por princípio, mais importantes do que as particularidades 

culturais de cada povo e nação. (CATANI; GILIOLI, 2008, p. 92) 

 

Rocha e Silva também se posicionam diante dessa dicotomia global versus local: “(...) 

há expressões globais, universais e simultaneamente singulares em jovens das culturas mais 

diversas. Cada jovem é um complexo bioantropológico e biossociocultural” (ROCHA; 

SILVA, 2008, p. 127). Para elucidar a questão, as autoras trazem o seguinte exemplo:  

 

(...) é possível perceber que ser jovem em uma cidade como Natal (RN) reproduz 

um ser jovem no Nordeste, embora o natalense seja também um jovem singular que, 

antes de tudo, exerce o consumo simbólico mantendo os laços afetivos e sociais bem 

atados. (ROCHA; SILVA, 2008, p. 127) 

 

Acrescente-se a favor da expressão “culturas juvenis” a própria designação de 

subculturas, cuja aceitação ressalta a existência de condições diversas, impossibilitando a 

criação de uma condição juvenil homogênea. Conforme o entendimento de Shary: 

“Regardless of how youth studies have focused on deviance and development (psychology) 

and/or resistance and economics (politics), one aspect of youth studies has been undoubtedly 

clear since the 1980s: youth culture is not homogeneous”
20

 (SHARY, 2002, p. 21). 

Ainda sobre o referido assunto, Catani e Gilioli afirmam que as subculturas juvenis 

seriam “produtos da proletarização de grandes contingentes populacionais e manifestariam 

resistências ocultas à ordem hegemônica sob a aparente passividade juvenil” (CATANI; 

GILIOLI, 2008, p. 94). Trazendo o conceito para o popular, os autores estabelecem a conexão 

com as chamadas “tribos urbanas”:  

                                                           
20

 Independentemente de como os estudos da juventude focaram em desvio comportamental e de 

desenvolvimento (psicologia) e/ou resistência e economia (política), um aspecto dos estudos da juventude fica 

indubitavelmente claro desde os anos 1980: a cultura jovem não é homogênea. (Minha tradução) 
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Com freqüência ouvimos falar das “tribos” urbanas, em que os jovens se reúnem 

segundo gostos, modos de falar e de se vestir comuns. Uma entre outras formas de 

dizer o mesmo de modo mais sofisticado é chamar esses grupos identitários de 

subculturas juvenis (no plural). (CATANI; GILIOLI, 2008, p. 93) 

 

Fantin também defende a influência das diferentes condições sociais e históricas que 

perpassam os inúmeros grupos que compõem as culturas infantis. Aqui, novamente acredita-

se ser possível a adaptação destes dizeres às juventudes:  

 

As culturas infantis originam-se num sistema de construção de conhecimento e de 

apreensão do mundo específico das crianças, mas podemos discutir a autonomia 

desse sistema. Sabemos que, se as culturas infantis se constroem a partir dos 

diversos modos de vida das crianças, há que se considerar a pluralidade de valores, 

crenças e representações sociais da criança. É por essa pluralidade de sistemas 

simbólicos que Sarmento e Pinto recusam a hipótese da existência de uma cultura da 

infância única. (FANTIN, 2006, p. 45) 

 

 

Em contrapartida, há também que se considerar a existência de pontos comuns entre 

estas culturas juvenis. Afinal, se fossem totalmente distintas não seriam enquadradas pelo 

mesmo adjetivo “juvenil”. Assim, pode-se notar que os jovens se manifestam de maneira 

distinta das crianças e dos adultos, através de formas representacionais que produzem 

significado entre si. Nesse sentido, conforme aponta Manuel J. Sarmento e transpondo-se os 

conceitos para a etapa juvenil, acredita-se que “há uma universalidade das culturas infantis 

que ultrapassa consideravelmente os limites da inserção cultural local de cada criança” 

(SARMENTO, 2000, apud FANTIN, 2006, p. 46). 

Posto isso, acredita-se que as culturas juvenis referem-se às diversas formas – 

semelhantes e/ou distintas – que os jovens, de maneira coletiva, expressam suas experiências, 

sentimentos e desejos, assim como as diferentes produções culturais – cinema, música, 

esporte, jogos, entre outras atividades que podem influenciar suas ideias e atitudes. Através 

destas e de outras atividades, as juventudes se destacaram na esfera do consumo e da indústria 

cultural, visto que, de maneira geral, a condição juvenil é tida como o auge da vida, fase em 

que, em função de um maior período de tempo livre, se pode desfrutar das mais variadas 

formas de entretenimento.  Por conseguinte, o discurso publicitário aproveitou a situação para 

associar à juventude ao consumo, oferecendo uma infinidade de produtos que servem não 

apenas para satisfação pessoal, mas, também, para afirmar o perfil e a identidade do grupo ou 

da tribo ao qual o jovem pertence: 

 



 
 

34 
 

(...) o usufruto da condição de ser jovem implicou em grande parte a capacidade dos 

agentes juvenis de equiparem-se, isto é, em possuírem os mais diversos bens 

(televisão, rádio, computador, discos, livros, revistas etc.), fundamentais para a 

fruição das distrações, construção dos estilos e estabelecimento dos laços de 

sociabilidades juvenis. (BUENO, 2008, p. 43) 
 

 

 

 

 

 

 

Sobre esta relação entre consumo e a consolidação da identidade grupal, torna-se 

consoante o assentado por Lara:    

 

A participação no grupo tem seu efeito socializante, em que, ao lado dos dados 

mentais, há que se agregar como elementos constitutivos a linguagem apropriada ao 

grupo, a vestimenta com suas características de moda, por exemplo, a marca do 

tênis, da camiseta, o corte de cabelo, a própria gestualidade corporal, que vão 

moldando os indivíduos, os quais, por esses signos, são reconhecidos e se 

reconhecem. O consumo aparece como instrumento que vincula socialmente os 

indivíduos, dando-lhes um conjunto de características que os distinguem e os 

individualizam. (LARA, 2008, p. 141) 

 

Assim, nota-se que é o consumo de bens específicos que permite a inserção dos jovens 

nos variados grupos, isto é, “sua participação se define pelo consumo simbólico como 

fabricação de sentidos” (ROCHA; SILVA, 2008, p. 126). Lara é quem enfatiza o caráter 

excludente dessa relação: 

 

Temos aqui explicitada a lógica do “dentro” e “fora”, manifestada através de signos 

exteriores de moda e estilos que vão se transformando em mecanismos de agregação 

em grupos com padrões similares. O consumo, que passa a ser vivenciado como 

mecanismo de inserção e de status, traz a idéia de acesso a um mundo social 

existente à nossa volta com forte componente de idealização e sonho. (LARA, 2008, 

p. 142) 

 

Diante dessa necessidade de reconhecimento ideológico, Hobsbawm explica que a 

cultura juvenil  

 

foi ao mesmo tempo informal e antinômica, sobretudo em questões de conduta 

pessoal. Todo mundo tinha de “estar na sua”, com o mínimo de restrição externa, 

embora na prática a pressão dos pares e a moda impusessem tanta uniformidade 

quanto antes, pelo menos dentro dos grupos de pares e subculturas. (HOBSBAWM, 

1995, p. 323) 

 

 

Afinal, é através das expressões adotadas (gosto musical, maneira de se vestir, 

acessórios, comportamentos, ideologias, etc.) que se constitui o estilo e o modo de viver de 

cada um dos variados grupos – punks, nerds, patricinhas, hippies, surfistas, alternativos, 

darks, entre outros – que se caracterizam, normalmente, pelo consumo de bens específicos, 
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inclusive de cinema.  Pois se o cinema também é linguagem, é certo que pode representar um 

universo específico. 

Assim, cabe uma breve reflexão acerca do consumo cinematográfico atual. Com o 

predomínio dos multiplex e cinemas de shopping centers, o preço dos ingressos aumentou 

consideravelmente, principalmente aqueles que oferecem a exibição em 3D. Tal fator acabou 

elitizando um pouco o ato de ir ao cinema. Alguns exibidores possuem “salas VIPs”, com a 

oferta de serviços gastronômicos e poltronas bastante reclináveis, o que torna o preço ainda 

mais elevado.  

Embora a elevação do valor da entrada esteja, à primeira vista, relacionada a um fator 

negativo – a redução espectatorial –, é relevante lembrar que, conforme aponta Hadija 

Chalupe da Silva, há, também, uma consequência positiva: “a melhoria técnica e de 

infraestrutura das salas de exibição” (SILVA, 2010, p. 30). Ademais, a maioria dos exibidores 

oferece a opção de “meia entrada” para estudantes, professores e idosos, além de outras 

promoções que variam segundo as estratégias de cada empresa. 

Como resultado, essa ampla possibilidade de aquisição acaba por enfatizar as 

diferenças sociais e econômicas existentes entre os jovens, de modo que muitos não podem 

desfrutar aquilo que almejam. Por este motivo, nota-se que “a força da indústria cultural 

contribuiu de forma decisiva para uma série de exclusões e diferenciações entre as múltiplas 

condições juvenis” (CATANI; GILIOLI, 2008, p. 20). Aqui, torna-se importante ressaltar o 

uso do vocábulo “contribuiu”, que sublinha o caráter cooperativo e não criador da exclusão 

favorecido pelas indústrias culturais. Afinal, as evoluções tecnológicas são mediadas pelas 

tendências sociais e, como previne Jesús Martín-Barbero, “não é a tecnologia, porém, que cria 

a desigualdade: a tecnologia reforça a exclusão que a própria sociedade gera em suas relações, 

que agem no sentido de manter o poder e o saber concentrados e de reproduzir a submissão” 

(MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 24). 

Além disso, é importante mencionar que a ascensão dos multiplex e cinemas de 

shopping centers 
21

 também auxiliaram na expansão dos filmes juvenis, visto que ambos os 

espaços representam locais propícios à liberdade tão almejada pelos jovens. Shary (2002) 

acredita que os shopping centers podem ser considerados um ícone da independência juvenil:  

 

The mall became a scene of teen congregation where arcades and food courts 

replaced the pool halls and soda fountains of the past. (…)With the relocation of 

most movie theaters into or near shopping malls in the 1980s, the need to cater to the 
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 Considerando-se a quase extinção dos cinemas de rua no Brasil, salvo alguns poucos projetos de restauração 

de algumas salas, em especial, no Rio de Janeiro e em São Paulo. 
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young audiences who frequented those malls became apparent
22

. (SHARY, 2002, p. 

06) 

 

 

Dado o cenário, a questão do trabalho juvenil entre as camadas menos favorecidas 

ganha relevo, visto que é através da inserção no mercado de trabalho que os jovens têm acesso 

a um mínimo de consumo e lazer, que possibilitam a vivência da juventude. Afinal, “no caso 

de jovens pobres, não faltam apenas educação, emprego e saúde. Também falta acesso ao 

lazer e ao consumo de bens culturais” (CATANI; GILIOLI, 2008, p. 68). 

Em consonância a esta questão, os pesquisadores Brenner, Carrano e Dayrell  

sustentam que: 

 

A qualidade do tempo da juventude, quanto à vivência culturalmente significativa do 

tempo livre, deveria ser princípio garantido nas diferentes localidades do país, com 

políticas de correção das distorções relativas a variáveis como gênero, raça/etnia, 

faixa de renda, entre outras. Percebe-se, (...) que as condições não são as mais 

favoráveis para que os sujeitos exerçam efetiva e amplamente o direito à cidade, à 

experimentação da multiplicidade de gostos estéticos que o universo das formas e 

conteúdos culturais podem possibilitar e, ainda, ao contato de suas experiências 

culturais particulares com produções culturais universais. (BRENNER; CARRANO; 

DAYRELL, 2005, p. 212-213)   

 

 

 

 

 

 

Assim, ainda que as desigualdades sociais afetem o desenvolvimento de inúmeros 

jovens em todo o país, é inegável que os adolescentes de hoje já nasceram em uma sociedade 

midiatizada, sendo que boa parte vive “com extrema naturalidade as mais diversas relações 

com a tecnologia” (FANTIN, 2006, p. 57).  

Apesar de a maioria dos municípios brasileiros não possuir salas de exibição 

cinematográfica, a invenção da televisão e posterior criação das locadoras na era do 

videocassete resultou num ponto bastante positivo: a multiplicidade de acesso ao produto 

audiovisual. Segundo o IBGE, “a ausência de salas de cinemas em 4.455 municípios tem 

contribuído para a instalação de videolocadoras, que já fazem parte da rotina de 3.517 

municípios. Desse total, 30% pode ser encontrado nos municípios com até 5.000 habitantes” 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2001). 

Essa presença maciça das telas no cotidiano familiar é destacada através dos estudos 

de Nancy Signorielli:  
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 O shopping tornou-se uma cena de congregação adolescente, em que fliperamas e praças de alimentação 

substituíram as salas de bilhar e bares do passado. (…) Com a realocação da maioria dos cinemas para próximo  

ou dentro dos shoppings, nos anos 1980, a necessidade de proporcionar divertimento aos públicos jovens que 

frequentavam estes shoppings tornou-se aparente. (Minha tradução) 
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As crianças nascem hoje em lares nos quais, pela primeira vez na história humana, 

uma instituição comercial centralizada, ao invés dos pais, igreja ou escola, conta a 

maioria das histórias. O mundo da televisão nos mostra e nos fala sobre a vida – 

pessoas, lugares, esforços, poder e destino. A televisão mostra e conta como as 

coisas funcionam e o que fazer com elas. (SIGNORIELLI, 2009, p. 207)  

 

 

Considerando que a linguagem pensada para a tela grande possa sofrer alterações ao 

ser representada em outros formatos – televisão, tablet, celulares, etc. –, isso sem mencionar 

toda a ambientação das salas de cinema, o fato é que o contato com o material fílmico tem 

sido facilitado, inclusive pela internet. Hoje, um dos muitos atrativos da rede é o fácil acesso 

ao produto audiovisual. Devido às variadas formas de acesso aos filmes – televisão, DVD, 

Blu-ray, internet (material on-line e downloads), entre outras – o consumo fílmico privado 

tem aumentado, tornando os filmes parte do cotidiano de grande parcela da população 

nacional, incluindo os jovens. A respeito do tema em apreço, Michael Morgan salienta que 

“os jovens passam mais tempo assistindo televisão do que passam na escola. As crianças 

entram na escola elementar (...) como espectadores já experientes, com milhares de horas 

assistidas no seu currículo” (MORGAN, 2009, p. 194).  

Como apontado por Morgan, essa abertura ao conteúdo audiovisual tem início desde a 

infância, acentuando-se na juventude: “Por não depender de um complexo código de acesso, 

como o livro, a televisão oferece às crianças, simplesmente através do olhar, o mundo 

anteriormente velado dos adultos” (MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 17). 

Gisela Castro complementa: 

 

Ao cartografar novas práticas de comunicação e consumo no cotidiano de jovens 

contemporâneos, pode-se perceber forte presença das telas de TV, computadores, 

consoles de jogos, celulares, tablets, tocadores de mp3, GPS e toda uma miríade de 

dispositivos portáteis multifuncionais. Funcionando como próteses sensoriais, 

cognitivas e identitárias, a ubiqüidade dessas telas delineia um recorte geracional 

para o qual foi proposta a denominação de screenager, feliz expressão oriunda da 

fusão das palavras em inglês screen (tela) e teenager (adolescente). (CASTRO, 

2012, p. 65) 

 

É, ainda, relevante mencionar a questão da própria produção audiovisual entre muitos 

jovens. Com a variedade de equipamentos disponíveis, tais como câmeras digitais, celulares, 

tablets, etc., a experiência ímpar de assistir um filme tem, também, se transformado em 

apropriação e reconstrução compartilhada, cujas formas de divulgação são, de maneira geral, 

a internet, especialmente através do Youtube e de redes sociais como o Facebook. Para 

Susannah R. Stern e Taylor J. Wills, “uma das oportunidades mais singulares que a internet 

promoveu aos adolescentes é a possibilidade de publicar seus próprios trabalhos de criação 
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para um grande público on-line” (STERN; WILLS, 2009, p. 261). Esta atividade reforça a 

forte presença audiovisual entre a categoria, ou, nas palavras de Catani e Gilioli: “vem a ser 

um reflexo do impacto que esse ramo da cultura exerce sobre as gerações mais novas” 

(CATANI; GILIOLI, 2008, p. 31).  

Outro fator que favorece o ambiente familiar como espaço de promoção fílmica é o 

próprio distanciamento das crianças e adolescentes dos locais públicos. Concebida, 

normalmente, como local de passagem, a rua – principalmente pela falta de segurança – já não 

mais se sustenta como espaço lúdico de reunião juvenil. Em consonância, Fantin acredita que, 

“se por um lado esta infância vê comprometidas suas vivências culturais na rua, por outro 

lado ela poderia, em tese, ampliar seu universo através das mídias, apesar de seu caráter 

compensatório” (FANTIN, 2006, p. 56). 

 Porém, tal configuração social não se aplica a toda população nacional. Inúmeras 

crianças e adolescentes, em especial os menos favorecidos economicamente, continuam 

vagando pelas ruas, expostos aos mais variados riscos, em função da falta de espaços públicos 

adequados e, também, de alternativas domésticas próprias ao desenvolvimento cultural. 

Assim, é preciso sempre considerar o contexto social de cada indivíduo.  

 Retomando a questão das formas de sociabilidades derivadas da cultura das mídias, é 

apropriado debruçar-se sobre o cinema que, mesmo com sua característica individual – cada 

espectador não depende de ninguém para poder apreciar uma obra fílmica –, apresenta certa 

coletividade, uma compatibilidade de gostos. Como destaca Bela Balázs: 

 

Na medida em que uma causa comum possibilita a reunião de homens dentro dos 

limites de suas próprias raças e nações, então o cinema, que faz com que todo 

homem seja igualmente visível a todos, contribuirá decisivamente para o 

nivelamento das diferenças físicas entre as várias raças e nações, tornando-se, assim, 

um dos mais úteis pioneiros no desenvolvimento de uma humanidade universal e 

internacional. (BALÁZS, 2003, p. 83) 

 

Além de ser este espaço de troca de experiências, Brenner, Carrano e Dayrell (2005), 

baseados na pesquisa “Perfil da juventude brasileira”, ao analisar as atividades de lazer mais 

procuradas pelos jovens constataram que o cinema ficou em terceiro lugar, perdendo apenas 

para shows e para o circo. É importante notar que as atividades culturais mais frequentadas 

que o cinema, segundo a pesquisa, são aquelas que não necessitam de um ambiente físico 

único, como é o caso das salas de exibições. O alto custo para a construção das salas de 

projeções complica a ampliação desta opção de lazer pelas inúmeras cidades brasileiras, 

principalmente nas zonas rurais e nos municípios mais afastados dos grandes centros urbanos, 



 
 

39 
 

o que acaba por dificultar o acesso dos jovens que residem nestas localidades a esta forma de 

entretenimento. 

Assim, dada a relevância desta atividade cultural no país, nota-se a importância em se 

estudar o cinema juvenil, considerando-se que grande parte da procura cinematográfica no 

Brasil é feita pela juventude. Logo, analisar as produções voltadas a este público pode 

contribuir na disseminação e sustentabilidade destas obras. Afinal, “no espaço-tempo do lazer, 

os jovens consolidam relacionamentos, consomem e (re)significam produtos culturais, geram 

fruição, sentidos estéticos e processos de identificação cultural” (BRENNER; CARRANO; 

DAYRELL, 2005, p. 177). 

Também cumpre observar que as realizações culturais voltadas às juventudes são 

menos estudadas do que àquelas destinadas ao público infantil. Logo, adentrar nesta área de 

pesquisa auxilia a construção de conhecimentos menos pré-determinados acerca da(s) 

juventude(s). Como sustentam Catani e Gilioli:  

 

As diversidades e desigualdades presentes nas culturas juvenis e na relação dessas 

com a sociedade são pouco conhecidas. Desse modo, grande parte das percepções 

sociais acerca da condição juvenil é condicionada por estereótipos, idealizações, 

mitos e preconceitos. (CATANI; GILIOLI, 2008, p. 104) 

 

Muitas vezes, esta estereotipização ocorre porque, embora os jovens circulem em 

filmes pertencentes a gêneros diversos, de maneira geral, nestas produções os personagens 

adolescentes são trabalhados de maneira superficial, normalmente subordinados a papéis 

adultos, tendo pouca relevância para a trama. Assim, no filme juvenil as questões que 

envolvem a juventude são aprofundadas, de maneira a favorecer a identificação com seu 

público-alvo.  

Convém, ainda, assinalar que um estudo sobre gêneros cinematográficos, com a 

intenção de identificar as características que permitem determinar o corpus de análise como 

cinema juvenil, ajuda a conhecer melhor o cinema brasileiro, pois o gênero é um discurso 

construído para a sociedade, baseado na memória social de sua época. Como assinala Moine: 

“genres and generic regimes have, then, variable forms and statuses, and are organized 

according to the particular logic that inheres in each context”
23

 (MOINE, 2008, p. 203):   

 Cumpre, também, mencionar que é “principalmente nos tempos livres e nos lazeres 

que os jovens constroem suas próprias normas e expressões culturais, ritos, simbologias e 

                                                           
23

 Gêneros e regimes genéricos têm, então, formas e status variáveis e são organizados de acordo com a lógica 

particular inerente a cada contexto. (Minha tradução) 
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modos de ser que os diferenciam do denominado mundo adulto” (BRENNER; CARRANO; 

DAYRELL, 2005, p. 176). Desta forma, a investigação desta filmografia juvenil colabora no 

reconhecimento da singularidade desta fase da vida e de suas demandas culturais específicas.  

 É evidente que a legitimação de uma cinematografia juvenil não visa evitar o contato 

da audiência jovem com os demais gêneros existentes, mas sim, demonstrar a relevância do 

reconhecimento da especificidade juvenil, sem com isto isolar os sujeitos. Assim, estudar o 

cinema juvenil significa “pensar como suas imagens tornam-se atraentes e legíveis e de que 

forma conseguem uma poderosa mobilização de afetos” (FANTIN, 2006, p. 100). Afinal, 

“embora seja uma indústria para populações diferenciadas pela cultura, classe social, gosto e 

capital cultural, a peculiaridade destas histórias envolve linguagens altamente específicas” 

(FANTIN, 2006, p. 109). 

 Muitas vezes, é esta linguagem pensada para o espectador jovem que o mantém 

integrado à trama, mesmo que nem sempre de maneira consciente. Pois, como aponta Fantin: 

 

(...) a beleza deste percurso é que cada espectador, por mais desatento ou seguro que 

seja em sua aproximação, deixa-se envolver naquilo que nem sempre o filme 

explicita. O filme com sua história, seus significados e sua linguagem procura antes 

de tudo uma apaixonante e co-envolvente ilusão de imediaticidade através de suas 

cores, formas, movimentos, sons. (FANTIN, 2006, p. 129-130) 
 

 

 

 

 

 

 

 Embora na maior parte das vezes os filmes juvenis sejam produzidos/escritos por 

adultos, é notável um trabalho de pesquisa para tentar se aproximar do seu público meta. 

Bueno percebe que há “um jogo de apropriações de elementos das culturas dos jovens por 

parte da indústria, bem como de produtos da indústria por parte dessas culturas” (BUENO, 

2008, p. 44). Assim, a autora visualiza o cinema juvenil como “uma produção decorrente das 

negociações e conflitos presentes nesse jogo, sobretudo da ação de novos agentes interessados 

em transformar suas apropriações em estratégias produtivas” (BUENO, 2008, p. 44). 

Em virtude das considerações feitas e diante das diversas manifestações culturais 

juvenis em ascensão – ainda que este estudo priorize o cinema –, “fica claro que cada vez 

mais essa etapa da vida adquire caráter autônomo e vem deixando de ser mera etapa 

preparatória para o ingresso na vida adulta” (CATANI; GILIOLI, 2008, p. 36). Pois, como 

afirmam Barbosa e Veloso, não há nada “mais natural do que o interesse no jovem e na 

juventude da época atual, se considerarmos que ele reflete as extensas transformações sociais 

pelas quais tem passado a sociedade contemporânea” (BARBOSA; VELOSO, 2012, p. 17). 

Shary complementa: “films portray a given population or their conditions – under the tacit 
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assumption that films are both aesthetic and cultural documents produced by an industry 

whose aim is to appeal to (often larger) populations who will find the films worth seeing”
24

 

(SHARY, 2002, p. 11). 

 Assim, com o fortalecimento e ampliação da cultura das mídias, estudar a 

cinematografia juvenil nacional torna-se fundamental para a própria validação da juventude:  

 

Estas narrativas ensinam aos espectadores sobre as complexidades do mundo e seus 

povos e proporciona uma riqueza de imagens, todas as quais se tornam parte dos 

ciclos de socialização e ressocialização por meio dos quais nos movemos durante as 

nossas vidas. (SIGNORIELLI, 2009, p. 207)  

 

Afinal, é muitas vezes na obra fílmica que os jovens apoderam-se de elementos de 

identificação e os reinterpretam para a construção de sua cultura particular.   

No trecho a seguir serão traçados alguns apontamentos em relação à visibilidade 

adquirida pelo receptor nos últimos tempos, com destaque para a recepção/participação do 

público juvenil.  

 

1.2 MERCADO AUDIOVISUAL BRASILEIRO: PERFIL E DEMANDAS  

 

 Desde 1995, com a Retomada do cinema brasileiro, a produção cinematográfica 

nacional tem crescido gradativamente, sendo que, no ano de 2007, chegaram a ser lançados 82 

longas-metragens. Embora os números sugiram uma visão positiva, o fato é que o 

desempenho de mercado não tem acompanhado a mesma evolução. Segundo João Paulo 

Rodrigues Matta, “o cinema norte-americano tem mantido um market share anual de cerca de 

90% no mercado brasileiro de salas de exibição. Permanece a hegemonia do cinema norte-

americano, e o histórico problema da ineficácia na distribuição do cinema nacional” 

(MATTA, 2012, p. 47). Para o autor, essa deficiência fica nítida “ao se observar que o número 

de lançamentos subiu de 30 para 51, de 2003 a 2004, mas a participação de mercado caiu de 

21,4% para 14%” (MATTA, 2012, p. 47). 

 Os problemas na distribuição fílmica nacional são históricos e, certamente, 

contribuíram de forma negativa no desempenho das produções brasileiras no mercado interno. 

De maneira geral, a cultura cinematográfica nacional centralizou, repetidamente, maiores 

                                                           
24

 (...) Filmes retratam uma determinada população ou suas condições – sob a suposição tácita de que os filmes 

são documentos estéticos e culturais produzidos por uma indústria, cujo objetivo é apelar para (frequentemente 

maiores) populações que considerarão que vale a pena assisti-los. (Minha tradução) 
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esforços na produção, inviabilizando, assim, a harmonia entre os elos produção, distribuição e 

exibição. Como resultado, muitos dos filmes produzidos não alcançam espaço de divulgação 

nas mídias (não apenas no cinema, mas também na televisão em suas versões aberta e paga, e 

no homevideo), de modo a criar uma divergência entre a quantidade de obras produzidas e a 

distribuição e exibição destes produtos.  

 Dadas as consequências, numa tentativa de atenuar a situação foram lançados, a partir 

de 2006, dispositivos de financiamento voltados à promoção da distribuição. Como 

exemplifica Matta:  

 

Em especial, a modelagem do FSA e Funcines tem como um dos focos principais 

impulsionar as distribuidoras independentes nacionais e a profissionalização das 

produtoras audiovisuais. Outros dispositivos, como editais da Petrobrás e o Prêmio 

Adicional de Renda, reforçam essa perspectiva. Alinhado a essa estratégia, o 

BNDES lançou em 2006 uma linha de financiamento reembolsável específica para 

investimentos na produção, infra-estrutura, distribuição, comercialização e exibição 

audiovisuais. (...) A partir de 2006, portanto, percebe-se que a política federal tem 

procurado criar mecanismos que estimulem mais a convergência audiovisual, bem 

como a profissionalização. (MATTA, 2012, p. 49-50) 

 

Embora tais programas tenham tentado controlar as diferenças acima descritas, a 

conjuntura da indústria audiovisual no Brasil ainda está longe de ser revertida. Entretanto, 

mesmo diante de um mercado desigualmente organizado houve, em especial na década de 

2000, certa maturação do cinema nacional ao que se refere em sua interação com o público, 

perceptível através de filmes que obtiveram bom desempenho nas bilheterias, como Cidade de 

Deus (Fernando Meirelles, 2002), Tropa de elite (José Padilha, 2007) e Se eu fosse você 2
25

 

(Daniel Filho, 2009), visto que as duas primeiras obras mencionadas também repercutiram 

internacionalmente
26

.  

 A respeito das obras brasileiras de grande bilheteria é relevante observar que muitas 

têm o selo Globo Filmes. A produtora, vinculada às Organizações Globo, foi criada em 1997, 

tornando-se um importante instrumento na Retomada. A presença de estrelas globais e a 

facilidade de divulgação das campanhas de lançamento
27

 são elementos fundamentais para o 

sucesso dos filmes produzidos ou coproduzidos pela empresa.   
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 A obra de Daniel Filho levou aos cinemas mais de 6 milhões de espectadores. 
26

 Entre outras premiações, Cidade de Deus conquistou o prêmio de público no primeiro BBC Four World 

Cinema Award, no ano de 2004. Já Tropa de Elite foi premiado, em 2008, com o Urso de Ouro em Berlim. 
27

 Conforme Silva, a divulgação pode ser realizada "tanto na forma 'tradicional', em anúncios nos intervalos 

comerciais, spots de TV, como através da cross-media (mídia cruzada). Neste último tipo de divulgação o filme 

é citado em programas da emissora de maneira semelhante ao merchandising" (SILVA, 2010, p. 103). 
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 Pedro Butcher também aponta outros dois elementos que agregam ao êxito da 

produtora, sendo eles a competência empresarial e o discurso nacionalista manifestados pela 

empresa:  

 

O primeiro vem ao encontro da capacidade de conseguir agregar excelência técnica 

e profissional e se firmar no mercado de livre concorrência. O segundo (e mais 

importante) está voltado para o que Butcher chama de “função social” da emissora; 

está atrelado a um discurso nacionalista, voltado para a construção de uma 

“identidade nacional brasileira” em resposta a penetração estrangeira. (BUTCHER, 

2006, apud SILVA, 2010, p. 100) 

 

 

 Dadas as estratégias e facilidades da Globo Filmes, Silva não hesita em afirmar que 

“(...) ela foi responsável pelo impulso de muitos filmes no mercado, vários até superando, em 

número de espectadores, os blockbusters norte-americanos” (SILVA, 2010, p. 100-101).  

Retornando às três produções mencionadas, é importante ressaltar que elas foram 

amplamente comercializadas no país, contando com um grande número de cópias
28

, 

assemelhando-se aos blockbusters de Hollywood. Assim, o problema maior tem se 

concentrado entre as produções mais independentes, voltadas a públicos específicos, pois, 

como já citado, a filmografia brasileira dos últimos anos tem se caracterizado por sua 

diversidade, de modo que boa parte dessas obras não encontra abertura diante dos grandes 

lançamentos norte-americanos, sendo exibidas, quanto muito, em mostras e festivais.  

Essa variedade de conteúdos permite a formação de públicos diferenciados, com 

demandas singulares, permitindo o desenvolvimento de gêneros como o juvenil, que tem 

como público-alvo uma audiência participativa e que se faz perceber. Nessa acepção, Néstor 

Garcia Canclini assente que “vivemos um tempo de fraturas e heterogeneidade, de 

segmentações dentro de cada nação e de comunicações fluidas com as ordens transnacionais 

da comunicação, da moda e do saber” (CANCLINI, 1995, p. 61). 

Um dos fatores que vem contribuindo para o progresso dos produtos de nicho é a 

ascensão das novas mídias. Sabrina Nudeliman e Daniela Pfeiffer acreditam que a “variedade 

em opções de janelas de exibição conflui para uma reflexão sobre o perfil e a heterogeneidade 

do conteúdo produzido, bem como sobre os diferentes públicos que se formam” 

(NUDELIMAN; PFEIFFER, 2012, p. 104).  Na compreensão de João Carlos Massarolo e 

Marcus  Vinicius  Tavares  de  Alvarenga, nesse  momento  de  conteúdos  em  abundância,  
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 Com exceção do filme Cidade de Deus que estreou com um número mais reduzido – cerca de 100 cópias – e 

ampliou a quantidade devido ao sucesso crescente causado pelo boca a boca, finalizando sua passagem com 177 

cópias.   
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“a economia digital é orientada, em grande parte, pelo poder de barganha dos consumidores e 

esse fenômeno surge em decorrência da ascensão no mercado das mídias de um maior poder 

de participação dos consumidores” (MASSAROLO; ALVARENGA, 2012, p. 120). 

Dessa forma, as novas mídias representam uma alternativa eficaz na difusão dos 

conteúdos menos acessíveis, posto que a circulação do material produzido não tem sido 

favorecida na indústria cinematográfica brasileira. No tocante, Nudeliman e Pfeiffer atestam 

que “o atual sucesso de portais de vídeo on-line e a adesão dos brasileiros à tecnologia digital 

são provas concretas de que a internet é um caminho possível para produção e consumo de 

audiovisual nacional” (NUDELIMAN; PFEIFFER, 2012, p. 114). 

Em relação à procura do conteúdo audiovisual na rede, as autoras apontam o seguinte 

diagnóstico: “Mesmo com as limitações existentes, no entanto, cinco dos dez sites mais 

acessados pelo usuário brasileiro são fornecedores de vídeos” (NUDELIMAN; PFEIFFER, 

2012, p. 109). Uma grande parcela deste número é composta pela juventude, que desde muito 

cedo utiliza o computador e suas ferramentas como elementos inerentes ao seu cotidiano
29

.  

Além de auxiliar a distribuição audiovisual e satisfazer as procuras mais individuais, a 

internet, em conjunto com as novas mídias, tem contribuído para o processo de 

democratização do fazer
30

 e do consumo destes conteúdos, possibilitando o acesso ao material 

fílmico àqueles que jamais frequentaram uma sala de cinema. Nesse contexto, a própria 

expansão do número de salas de exibição tem facilitado a difusão audiovisual, convertendo-

se, também, em oportunidade de exibição das obras nacionais, considerando-se que raramente 

as produções locais encontram espaços nos cinemas que dispõem de um número reduzido de 

salas. Desta forma, Matta – com base nos dados oferecidos pelo site Filme B – acredita que 

para o progresso do desempenho da distribuição cinematográfica brasileira no período da 

Retomada,  

 

(...) foi fundamental o crescimento do mercado de salas de exibição, a partir de 

1997, com o boom dos complexos multissalas. Depois do recorde negativo de 1.033 

salas em 1995, de 1997 a 2003, o número de salas de exibição no Brasil subiu de 
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 Nudeliman e Pfeiffer, baseadas na pesquisa GNETT, Netyiew-ibope, trazem o seguinte cenário em relação ao 

acesso à internet no país: “(...) em 2005, cerca de 60% dos jovens brasileiros acessavam a web. Em 2008, a 

penetração da internet na faixa de 16 a 24 anos cresceu para 89%, contra 42% na faixa que compreende os 50 

aos 64 anos. A mesma pesquisa concluiu que 46% dos usuários jovens consomem conteúdo audiovisual” 

(NUDELIMAN; PFEIFFER, 2012, p. 110). 
30

 “(...) até bem pouco tempo o cinema era realizado somente por uma elite por meio de disponibilidade de uma 

quantia considerável de recursos financeiros, considerando os altos custos de equipamento, equipe técnica e 

processos de finalização, hoje qualquer indivíduo pode se autointitular realizador: basta ter uma câmera ou outro 

instrumento de captação de imagens para fazê-lo, considerando a internet como um meio alternativo e eficaz 

para promove a circulação deste conteúdo” (NUDELIMAN; PFEIFFER, 2012, p. 108). 
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1.075 para 1.817. Esse crescimento continuou de 2004 a 2007, passando de 1.950 

para 2.120 salas, quando o público total ficou próximo de 90 milhões e o 

faturamento acima de R$ 700 milhões. (MATTA, 2012, p. 48) 

 

Voltando o foco à internet, é em virtude dessa possibilidade concreta de 

popularização, tanto em relação ao acesso quanto à criação de conteúdo, que Nudeliman e 

Pfeiffer reforçam que “o surgimento das novas mídias aponta, portanto, para uma alteração 

significativa nas características da indústria cinematográfica e do audiovisual”. As próprias 

pesquisadoras aprofundam a questão ao adentrar em um dos grandes diferencias do mercado 

de vídeo on-line: a satisfação das necessidades particulares, visto que “(...) as novas mídias 

contribuíram para modificar a relação entre os vídeos e o consumidor final, que passou a ter à 

sua disposição uma farta oferta de conteúdo de nicho e on-demand” (NUDELIMAN; 

PFEIFFER, 2012, p. 105). 

Essa variedade de conteúdos ao dispor irrompeu, entre outros aspectos, da percepção 

do receptor ativo que protagoniza essa nova configuração social:  

 

A internet trouxe consigo a opção pela seleção segmentada de conteúdo, exigindo 

envolvimento e participação do espectador. Isso fez também com que os hábitos e o 

comportamento desse espectador evoluíssem, desencadeando uma série de 

transformações no processo comunicacional e social como um todo. 

(NUDELIMAN; PFEIFFER, 2012, p. 106) 

 

Essas mudanças têm se mostrado tão significativas a ponto de interferir, inclusive, nos 

meios mais tradicionais de comunicação, como, por exemplo, a televisão, de modo a 

demonstrar a importância do espectador na nova disposição do cenário audiovisual. Para 

Alberto Luchetti:  

 

A verdade é que a televisão convencional, um meio historicamente passivo, que 

sempre ofereceu conforto e familiaridade, com a chegada e popularização da 

internet, foi levada a um novo confronto de envolvimento por espectadores mais 

jovens e pela mudança tecnológica. Os consumidores estão cercados por opções 

como downloads, streams (transmissões em tempo real) e gravações digitais – o que 

significa que a nova audiência de massa é, na realidade, uma série de nichos. 

(LUCHETTI, 2008, apud NUDELIMAN; PFEIFFER, 2012, p. 105-106) 

 

Como resultado, a produção de conteúdos, que costumava ser uma atividade unilateral, 

nos últimos tempos tem se apresentado como um processo de interação
31

 entre emissores e 

receptores, uma espécie de negociação. Para Canclini, “a comunicação não é eficaz se não 
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 Essa interação entre emissores e receptores encontra fundamento no dialogismo proposto por Bakhtin, descrito 

no item 2.1. 
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inclui também interações de colaboração e transação entre uns e outros” (CANCLINI, 1995, 

p. 52). Assim, o consumidor ganha força e faz notar suas preferências: 

 

Na interação de “muitos com muitos” proporcionada pela convergência entre as 

telecomunicações e as redes sociais, o provedor de conteúdo é interpelado pelo 

usuário que não se satisfaz mais no papel de consumidor passivo e passa a atuar 

como porta-voz do produto, participando ativamente dos fóruns de discussão criados 

pelas comunidades discursivas, seja para defender os interesses do “especialista 

amador” ou para promover novas demandas. (MASSAROLO; ALVARENGA, 

2012, p. 121) 

 

A nível nacional, mas seguindo o modelo utilizado em diversos países, a participação 

espectatorial já é um marco em programas televisivos como o Big Brother Brasil (BBB), e o 

mais recente,  The Voice Brasil, ambos exibidos pela Rede Globo. Nessas atrações, além de 

pessoas comuns serem os protagonistas
32

 é, também, o público de casa que contribui para o 

desfecho, ainda que não se possa verificar a veracidade dos resultados exibidos.  

Outro exemplo é o programa Legendários, da Rede Record, em que o apresentador 

Marcos Mion, em meio às entrevistas realizadas com os artistas convidados, cria hashtags
33

, 

referentes ao assunto em discussão, que se tornam alguns dos tópicos mais comentados 

mundialmente pelos espectadores em redes sociais como o twitter e o facebook.  

 Dada a relevância do espectador, Massarolo e Alvarenga acentuam que “(...) a relação 

de desenvolvimento entre consumidor e produtor será uma das interfaces mais importantes 

para a produção audiovisual e sua lucratividade para os próximos anos” (MASSAROLO; 

ALVARENGA, 2012, p. 120).  

Afinal, em meio à grande variedade de opções, o consumidor/espectador tende a optar 

pelo produto que melhor satisfaça seus anseios, tanto em relação ao conteúdo abordado, 

quanto pelo modo de exposição desse conteúdo, pois, como argumenta Canclini: 

 

Os textos e as imagens vão existindo à medida que o leitor ou espectador os usam ou 

reinterpretam. Todo texto prevê seu leitor e não pode abrir mão dele: procura-o 

“gastronomicamente” para que tenha prazer, suspire ou chore, identificando-se com 

o que lhe contam ou com “fins estéticos”, não esperando que tenha tanto prazer com 

a história contada como com o modo pelo qual é contada. (CANCLINI, 2008, p. 51) 
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 Ainda que no programa The Voice Brasil o protagonismo seja divido com os próprios jurados da atração 

(cantores brasileiros conhecidos internacionalmente).  
33

 Tags são palavras-chave ou termos relacionados a um tópico, informação ou discussão que se deseja indexar 

de maneira explícita nas redes sociais. Hashtags são compostas pelo símbolo # (cerquilha), seguido das palavras-

chave. 
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 Ao se discutir sobre esse diálogo entre produtor e consumidor ou emissor e receptor e 

o consequente vínculo entre o conteúdo e a audiência, embora diversos públicos e produtos 

pudessem ser abordados, o foco será limitado à juventude e aos filmes juvenis, e no processo 

de inserção desses conteúdos de nicho no mercado audiovisual brasileiro. 

Assim, num primeiro momento será evidenciado o público jovem enquanto 

consumidor. Se o número de conteúdos destinados a esses receptores tem sido ampliado, 

certamente é porque tais produtos foram percebidos como desejáveis. Os jovens de hoje 

compõem esse novo modelo de consumidor, que deseja novos conhecimentos e responde 

prontamente àqueles que reconhecem as especificidades do seu mundo. Um bom exemplo é o 

mencionado por Luiz Gonzaga de Luca, a respeito do lançamento da versão original do último 

livro da Saga Harry Potter: “Harry Potter and the Deathly Hallows”
34

. Publicado em 2007, 

“sua vendagem no Brasil o colocou na lista dos best-sellers. Os leitores não quiseram esperar 

o prazo de três meses para ter a obra em português” (LUCA, 2012, p. 69). O mesmo autor 

informa: “O espectador do cinema atual tem esse perfil: jovem, bem informado, consumidor 

contumaz” (LUCA, 2012, p. 69). 

O consumo está atrelado à circulação de sentidos que emana dos produtos, do senso de 

pertencimento a um universo de valores e informações comuns. Assim, se há filmes juvenis 

sendo produzidos, há também uma demanda que vê suas práticas e seu imaginário social 

representados nessas produções e que escolhe, entre outras opções, assistir este gênero 

cinematográfico, pois como orienta Mauro Wilton de Sousa, “há o livre arbítrio para seu 

acesso” (SOUSA, 2006, p. 237).  

A dinâmica da indústria audiovisual contemporânea reconhece a importância de 

retratar as especificidades dos diferentes tipos de público e de formular conteúdos de nicho: 

“O marketing sabe agora que a industrialização da cultura prospera quando leva em conta as 

diferenças entre as nações e as etnias, entre homens e mulheres, quando se produzem bens 

diferentes para quem tem 60, 40, 15 ou 8 anos” (CANCLINI, 2008, p. 17). Anos atrás, o autor 

já havia apontado a massificação da obra como um ponto negativo:  

 

O cinema-mundo não parece ser a única via de fortalecimento dos vínculos entre os 

filmes e o público. Até os filmes de Spielberg e de outros astutos multiculturalistas 

de mercado costumam fraquejar pela obsessão de colocar a qualquer preço 

ingredientes atraentes para públicos de toda parte. (CANCLINI, 1995, p. 196) 
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 No Brasil, “Harry Potter e as Relíquias da Morte”.  
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Canclini define o consumo como “um processo em que os desejos se transformam em 

demandas e em atos socialmente regulados” (CANCLINI, 1995, p. 59). Assim, os filmes 

juvenis não implicam somente na representação das aspirações de um grupo, mas, permitem o 

reconhecimento dos integrantes deste grupo como cidadãos, pois como o próprio autor 

explica: “A cidadania e os diretos não falam unicamente da estrutura formal de uma 

sociedade; além disso, indicam o estado da luta pelo reconhecimento dos outros como sujeitos 

de „interesses válidos, valores pertinentes e demandas legítimas‟” (CANCLINI, 1995, p. 23). 

Ademais, o consumo também implica a identificação do perfil do consumidor, a 

criação de uma identidade, visto que “(...) quando selecionamos os bens e nos apropriamos 

deles, definimos o que consideramos publicamente valioso, bem como os modos com que nos 

integramos e nos distinguimos na sociedade” (CANCLINI, 1995, p. 21). 

Como citado anteriormente, a internet e as novas mídias vem exercendo papel 

fundamental na oferta de produtos segmentados. Ao que se refere à obra fílmica, uma das 

limitações em relação às fitas destinadas a uma plateia particular é a questão do espaço. Nos 

cinemas prevalece, como mencionado, a exibição de blockbusters, em especial, nas empresas 

menores. O problema é que esta situação também tem se repetido no homevideo, que poderia 

funcionar como uma alternativa para a falta de opção nas salas de cinema. Nudeliman e 

Pfeiffer denominam essa dificuldade de “espaço gôndola”, em que “a área ocupada pelo 

estabelecimento limita a quantidade de produtos que podem ser oferecidos” (NUDELIMAN; 

PFEIFFER, 2012, p. 106).  

Tal obstáculo não é exclusividade das produções audiovisuais, ela é vivenciada no 

comércio em geral. Para ilustrar, as autoras utilizam o exemplo dos supermercados: “(...) 

pequenos supermercados priorizam produtos de maior demanda, enquanto apenas nos 

hipermercados podem se encontrados produtos de nicho” (NUDELIMAN; PFEIFFER, 2012, 

p. 106). 

Assim, diante da busca por filmes diferenciados e a persistência da inviabilidade 

financeira em uma oferta mais diversificada, surgiu a empresa norte-americana Netflix. A 

empresa conquistou o espectador nos Estados Unidos ao realizar a entrega a domicílio dos 

DVDs escolhidos através de um catálogo on-line. Eliminando a necessidade de um grande 

espaço físico para servir de vitrine aos produtos, a Netflix possibilitou a oferta de uma ampla 

variedade de conteúdos, incluindo aqueles de grande demanda como, também, os de demanda 

específica. 
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O sucesso na América do Norte fez com que o padrão de oferta se espalhasse por 

diversos países, alterando o sistema de entrega para a visualização feita diretamente na rede. 

Hoje, ao realizar a assinatura, o consumidor pode acessar o conteúdo através de 

computadores, videogames, tablets, celulares, blu-rays, entre outros aparelhos. A aquisição 

inclui milhares de filmes e séries de TV em que, além da multiplicidade de títulos, o 

espectador pode assistir quando e onde quiser, sem comerciais e com a possibilidade de 

pausar, retroceder, avançar e assistir novamente o mesmo material.  

A Netflix é apenas um exemplo entre outros modelos de negócios que surgiram com a 

proposta de satisfazer as necessidades individuais de seus consumidores. Nessa conjectura, é 

inegável que  

 

as mudanças tecnológicas trouxeram uma transformação significativa nos hábitos de 

consumo, as quais coincidiram com mudanças no cenário da comunicação. A 

principal consequência das novas mídias, enquanto meios de transmissão de 

conteúdo audiovisual está, portanto, na liberdade de escolha desse conteúdo pelos 

usuários. (NUDELIMAN; PFEIFFER, 2012, p. 104) 

 

Ainda referente à oferta de produtos singulares, torna-se indispensável discorrer sobre 

a importância dos festivais de cinema na formação de uma audiência de obras brasileiras, 

visto que, dependendo da situação, por si só, independente do gênero apresentado, as películas 

nacionais podem ser consideradas como filmes de nicho. 

Os festivais brasileiros de cinema têm se mostrado como ótimos espaços de exibição, 

circulação, discussão e construção de público para o cinema local. Para Antonio Leal e Tetê 

Mattos, os festivais brasileiros – tanto aqueles realizados no país, como os que acontecem no 

exterior – funcionam como “uma vitrine natural, eficiente e permanente para a difusão do 

produto audiovisual brasileiro: filmes de curta, média e longa metragens, documentários ou 

ficção, animação, vídeos digitais, mídias móveis, internet e outros suportes” (LEAL; 

MATTOS, 2012, p. 73). 

Os benefícios destes encontros vão muito além da promoção do cinema nacional. Nas 

cidades que ocorrem os festivais há, também, geração de emprego e renda, intercâmbio 

cultural, valorização artística e ações sociais. No entendimento de Leal e Mattos,  

 

O entorno do festival propicia o plantio de uma semente capaz de promover o 

surgimento e o fortalecimento de uma série de iniciativas que resultarão na difusão, 

preservação e resgate do acervo audiovisual brasileiro, na formação de plateias, na 

criação de uma cidadania audiovisual, no surgimento de novos talentos e na 

valorização dos profissionais que atuam no setor. (LEAL; MATTOS, 2012, p. 73) 
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De acordo com os mesmos autores (2012), o primeiro festival de cinema no Brasil foi 

realizado no ano de 1954, em São Paulo, e foi denominado “Festival Internacional de Cinema 

do Brasil”, como parte dos eventos que comemoraram o IV centenário da cidade. O festival, 

que teve uma única edição, priorizou seu caráter não competitivo, dando ênfase a mostras 

informativas, cursos e discussões. Com o passar dos anos, o número de festivais de cinema no 

país foi crescendo e se firmando lentamente, de modo que, somente nos anos 90, houve uma 

ampliação considerável. 

Assim, na década de 1990, o formato curta-metragem originou três importantes 

festivais: Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo – Kinoforum – (1990); o 

Curta Cinema – Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro – (1991); e o Festival 

Internacional de Curtas-Metragens de Belo Horizonte (1999). Surgiram, também, festivais 

com a exibição de formatos variados, espalhados pelas capitais do país: Festival de Cinema de 

Natal (RN), Cine Ceará (CE), Cine PE – Festival do Audiovisual (PE), e o Festival de Vídeo 

de Teresina (PI). “Esses eventos reafirmam a importância da região Nordeste no circuito 

brasileiro de festivais e atuam decisivamente na sua expansão pelo país” (LEAL; MATTOS, 

2012, p. 80). 

No Sudeste despontou o Vitória Cine Vídeo (ES) e o Cinesul (RJ). A região Sul sediou 

o FAM – Florianópolis Audiovisual Mercosul (SC), que se concentra na difusão cultural das 

cinematografias de países do Mercosul, e o Gramado Cine Vídeo (RS). Na região Centro-

Oeste, a abertura para o desenvolvimento de eventos audiovisuais teve início com o Festival 

de Cinema e Vídeo de Cuiabá (MT).  

Foi, também, neste período que surgiram festivais fora das capitais, como por 

exemplo, a Mostra de Cinema de Tiradentes, realizada na cidade homônima, situada no estado 

de Minas Gerais. Registre-se, ainda, a Mostra Londrina de Cinema, no Paraná, e o Búzios 

Cine Festival, oriundo da cidade de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. Já o Festival de 

Cinema Brasileiro de Paris, o Festival de Cinema Brasileiro de Miami e o Brasil Plural, 

realizado na Alemanha, Áustria e Suíça, são os representantes de outra tendência observada 

na época: o surgimento de festivais brasileiros de cinema desenvolvidos fora do país.  

 Igualmente, cumpre registrar, no mesmo decênio, o aparecimento de festivais com 

temáticas específicas: 

 

(...) produção universitária (Festival Brasileiro de Cinema Universitário), animação 

(Anima Mundi), documentário (É tudo Verdade), diversidade sexual (Mix Brasil – 

Festival da Diversidade Sexual), ambiental (FICA – Festival Internacional de 

Cinema e Vídeo Ambiental), duração (Festival do Minuto), arte eletrônica 
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(Videobrasil – Festival Internacional de Arte Eletrônica), etnográfica (forumdoc.bh e 

Mostra Internacional de Filme Etnográfico). (LEAL; MATTOS, 2012, p. 81) 

 

Além de promoverem o cinema brasileiro como um todo, os festivais contribuem para 

a divulgação do conteúdo de nicho. Aqui, é apropriado citar, novamente, a categoria 

infantojuvenil, que nos últimos anos tem composto inúmeros festivais, ainda que a maioria 

dos eventos não tenha seu perfil definido por uma temática específica.  Pela possibilidade de 

promover exibições em ambientes diversificados, tais como galerias, tendas, projeções ao ar 

livre, escolas, entre outros, os festivais podem eleger o local mais adequado de acordo com o 

vídeo apresentado e seu respectivo público-alvo. Afinal, um dos objetivos é “fazer chegar ao 

público um evento capaz de dialogar constantemente com seus frequentadores” (LEAL; 

MATTOS, 2012, p. 91). 

Essa ampliação na oferta de produtos, seja ela derivada dos festivais, das novas mídias 

e/ou de outros meios, demonstra a importância que o contexto do receptor adquire nos estudos 

de comunicação, ou seja, o texto, por si só, não é suficiente para compreensão do espectador, 

de modo que uma abertura às ações sociais e culturais se faz necessária. As pesquisadoras 

Maria Salett Tauk Santos e Marta Rocha Nascimento, baseadas nos estudos de Barbero, 

afirmam que “Martín Barbero consegue, com base em sua concepção de mediação, liberar a 

comunicação do espaço restrito dos meios para o espaço da cultura, mostrando que as 

mediações têm uma relação direta com o processo de comunicação” (SANTOS; 

NASCIMENTO, 2006, p. 107). 

Por sua vez, a mediação é compreendida “como um conjunto de fatores que 

estruturam, organizam e reorganizam a percepção e a apropriação da realidade social, por 

parte do receptor” (SANTOS; NASCIMENTO, 2006, p. 107). Desta forma, as relações entre 

produto e consumidor são orientadas pela mediação, que pode ser uma crença, um estilo 

musical, um gênero, uma preferência política, entre outros. 

Assim, é possível pensar que as mediações auxiliaram na constituição de práticas 

sociais inovadoras, que se fundamentam em sujeitos não homogêneos, em comportamentos 

não lineares. Como bem elucida Fernando Mascarello, antes o espectador era reduzido a uma 

inscrição textual, “(...) compreendido como uma entidade abstrata e passiva, as suas leituras e 

prazeres com o texto fílmico dominante sendo condenadas como instrumentos de um 

„posicionamento subjetivo‟ no interior da ideologia capitalista” (MASCARELLO, 2004, p. 

92). Hoje, a relação entre o texto fílmico e a audiência é concebida “(...) em termos de suas 

manifestações pontuais, historicizadas, contemplando-se a diversidade encontrada, 
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extratextualemente, nos momentos da produção e da recepção” (MASCARELLO, 2004, p. 

92). 

Nesse sentido, como uma espécie de deslocamento do público anterior, surgiu o 

espectador juvenil, com suas características sendo reconhecidas e incorporadas nesse novo 

momento de produção de conteúdo. Conforme sustenta o pesquisador Ronaldo Nunes 

Linhares, “O direito do consumidor, sua voz e importância no mercado constroem uma nova 

cidadania, baseada no consumo, ou melhor, no modo como o cidadão consome os mais 

variados produtos, principalmente os culturais” (LINHARES, 2006, p. 161).  

A exemplo da contribuição espectatorial na criação de conteúdos, mais precisamente, 

o juvenil, torna-se apropriado mencionar o desenvolvimento/produção do filme As melhores 

coisas do mundo. Embora o roteiro tenha como base a série de livros Mano, escrita por 

Gilberto Dimenstein
35

 e Heloísa Pietro, produtores e roteirista perceberam a necessidade de 

dialogar diretamente com o público-alvo da fita. Conforme esclarece Luiz Bolognesi, 

responsável pelo roteiro: “– Pra escrever o roteiro eu precisava passar não apenas pelo 

ambiente dos livros do Dimenstein mas, sobretudo, conversar com os adolescentes que são as 

personagens do filme e também vão ser os espectadores do filme” (AS MELHORES..., 2010, 

making of). 

Os produtores Caio e Fabiano Gullane descrevem algumas das ações adotadas para 

captar as práticas cotidianas dos adolescentes. Fabiano revela: “– A gente passou meses nas 

escolas, nos clubes, nas baladas, procurando essa turma, para achar esse protagonista que é o 

Hermano, o apelido de Mano” (AS MELHORES..., 2010, making of). Caio completa: “– Eles, 

de fato, colaboraram no que a gente pode chamar de um laboratório de ideias para que a gente 

construísse esse filme” (AS MELHORES..., 2010, making of). 

 A diretora Laís Bodansky também se mostra bastante suscetível à interferência dos 

próprios atores na criação dos diálogos: 

 

O ator que entende a essência de uma cena, de uma emoção, ele é capaz de ser o 

coautor do filme. (...) Eu acho que o ator que pensa alto, para o diretor é muito bom, 

porque aí eu posso roubar esses subtextos que o ator traz e deixar de ser subtexto e 

virar texto. (AS MELHORES..., 2010, making of) 

 

                                                           
35

 Sobre a coleção literária, Dimenstein apresenta sua intenção diante das questões trabalhadas no 

desenvolvimento da história: "– Eu achei que faltava um jovem para dialogar com essa molecada que está aí em 

São Paulo, ou está no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, essa realidade metropolitana da violência, do sexo, da 

droga, do excesso de marcas, do consumismo, da hiperatividade, das novas tecnologias". (AS MELHORES..., 

2010, making of). 
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 Para exemplificar, é possível mencionar a cena de abertura da produção, em que o 

protagonista simula cantar na abertura do show de Jimmy Page, cujas falas criadas pelo ator 

Francisco Miguez
36

 nos testes de elenco foram introduzidas na obra: “– Tipo a do Jimmy 

Page, que eu não sabia o que falar e eu falei e entrou” (AS MELHORES..., 2010, making of). 

 Bodanzky sabe lidar muito bem com o reconhecimento do outro, de modo a aproveitar 

as características dos atores em cada papel, desenvolvendo personagens que não são 

engessados. Em conversa com o elenco, a diretora destaca: 

 

Todos vocês, alguma coisa em vocês, já é muito bacana. Vocês não vão precisar 

inventar muita coisa. Já tá aí. O Gabriel Illanes, por exemplo, desde o primeiro teste 

que ele fez, ele tem uma maneira tão gostosa de trazer uma ironia numa fala, isso tá 

nele, de descontrair o ambiente. Então, em cenas de improvisação, ele já tinha uma 

certa essência da brincadeira, da descontração do personagem do Deco. (AS 

MELHORES..., 2010, making of) 

 

 

Outro momento que reflete essa negociação e cooperativismo entre produtores e 

atores/público é a cena que exibe o esquenta dos jovens antes da festa. Esta cena não constava 

no roteiro e foi indicada pelos personagens, visto que este é um hábito bastante comum na 

juventude. Bodanzky declara: “– A cena do esquenta é uma cena sugerida pelos próprios 

adolescentes, a gente descobriu na pesquisa que isso é um ritual típico antes da festa, o 

esquenta” (AS MELHORES..., 2010, making of). Neste instante da gravação houve total 

liberdade de criação por parte dos artistas envolvidos, conforme descreve a cineasta “– Então 

no roteiro tinha lá: „esquenta‟. Mas o clima, a farra entre os meninos, eles é que tinham que 

falar, que oferecer” (AS MELHORES..., 2010, making of). Igualmente, os intérpretes 

Francisco Miguez, Gabriela Rocha e Gabriel Illanes,  apresentam suas considerações sobre a 

referida cena, segundo Francisco: “– Não tinha fala na real. Tinha um narguile, umas cervejas 

sem álcool, e tinha uma mesa de sinuca, tal, mas a gente só ficava falando qualquer merda o 

mais alto possível, só que trocando os nossos nomes pelos nomes dos personagens” (AS 

MELHORES..., 2010, making of). Gabriela conta: “– O Fritas chupando o narguile e daí sai 

soltando a fumaça assim, isso foi na hora que criou, ninguém tinha ensaiado nada” (AS 

MELHORES..., 2010, making of). Por sua vez, Gabriel relembra: “– A gente desenterrava 

umas coisas muito bobas só pra falar, pra dar risada, pra tentar manter o clima” (AS 

MELHORES..., 2010, making of). 

                                                           
36

 O ator interpreta o protagonista Mano. 
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 A contribuição dos jovens não derivou somente dos atores e, tampouco, limitou-se à 

construção das cenas e diálogos. Figurantes também colaboraram na definição dos figurinos, 

como anuncia Bodanzky: 

 

Toda essa turma que a gente conheceu já nas entrevistas pro roteiro, depois nas 

entrevistas para o teste de elenco, foram 2500 pessoas que a gente conversou. É 

muita gente. Então eles também, de uma certa forma, participaram. Por exemplo, 

toda a figuração do filme veio dessa etapa. (AS MELHORES..., 2010, making of) 

 

 Além dos figurantes, bandas juvenis de todo o país tiveram a oportunidade de integrar 

a obra através de suas canções. Novamente, é Bodanzky quem explica “– Os meninos não só 

escutam música, como eles gostam de tocar e cantar. Então a gente quis, de alguma forma, 

incorporar na trilha sonora essas bandas desconhecidas das escolas por aí, do Brasil inteiro” 

(AS MELHORES..., 2010, making of). Fabiano Gullane detalha: “– Chegaram pra gente acho 

que mais de 150 bandas diferentes, das quais a gente escolheu dez, e essas dez músicas estão 

no filme” (AS MELHORES..., 2010, making of). 

 Mais do que estender a participação ao público comum, a música é um dos elementos  

centrais nas sociabilidades jovens, demonstrando, assim, o trabalho de pesquisa desenvolvido 

pela equipe  para melhor dialogar com esta audiência. Conforme aponta Bid, o diretor musical 

do filme “– A música tem um papel super importante, porque na cabeça do jovem, acho que 

uma das coisas que mais estão presentes é a música” (AS MELHORES..., 2010, making of). 

 Os pontos abordados ilustram a relevância que o consumidor/público adquiriu, 

conquistando seu espaço também no processo de elaboração dos produtos. Os relatos contidos 

no making of de As melhores coisas do mundo exibem o reconhecimento não somente do 

espectador em geral, mas, em especial, da plateia jovem, esta plateia que se faz, 

gradativamente, mais presente. Sobre a importância de discutir a juventude, Bodanzky relata: 

“– A pessoa vira exatamente uma pessoa neste momento. Você pode ser tantas na vida, mas é 

na adolescência, que de uma certa forma, você fala: Não, eu vou virar pra cá” (AS 

MELHORES..., 2010, making of). 

 Embora a complexidade da relação entre audiência e obra cinematográfica exija 

apontamentos teóricos mais avançados que os oferecidos pelos estudos culturais, é certo que a 

corrente culturalista contribuiu para o início das pesquisas em recepção cinematográfica, 

“exatamente pelo olhar ressignificado com que propõem abordar a temática” (SOUSA, 2006, 

p. 23).  
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 Conforme explica Mascarello, o espaço reconfigurado que ocupam o cinema e seu 

espectador despontou, 

 

(...) particularmente no cenário anglo-americano, onde os Estudos Culturais, 

representados por suas vertentes etnográficas, feministas e historiográficas, entre 

outras, aparecem como corrente teórica mais influente. Estes teóricos e 

pesquisadores são responsáveis pela derrocada do pressuposto central da reflexão 

dos anos 70, seu absoluto determinismo textual, que é substituído por um esquema 

conceitual onde o contexto de recepção da obra passa a ser privilegiado. Como 

consequência, abandona-se a concepção de um espectador passivo unilateralmente 

produzido pela instância do texto, e se reconhece a capacidade das audiências de 

negociação com o filme hollywoodiano. (MASCARELLO, 2001, p. 4) 

 

Assim, a partir dos anos 80, com as atenções voltadas ao sujeito concreto, inscrito num 

contexto histórico-social, o poder de negociação do espectador se intensificou, trazendo 

visibilidade aos estudos de recepção. Entretanto, esta área de estudos da comunicação foi mais 

amplamente desenvolvida em relação às audiências televisivas, de modo que as pesquisas 

voltadas ao público cinematográfico continuam quase nulas, ainda que se reconheça sua 

importância: 

 

Ao pesquisador de comunicação no Brasil não passa despercebida, certamente, a 

virtual inexistência de estudos de recepção na área do cinema. Contrastando com o 

observado em campos vizinhos – particularmente o da televisão –, nos quais, 

durante os últimos 20 anos, sedimentou-se uma tradição investigativa das 

audiências, nos estudos de cinema do país o público espectador concreto, enquanto 

objeto de pesquisa, permanece desconsiderado. (MASCARELLO, 2005a, p. 131) 

 

 Todavia, Mascarello (2005b) reforça que esta carência de estudos da audiência 

cinematográfica, sobretudo a nacional, não condiz com o avanço  das investigações em 

cinema desenvolvidas no país. Desde os anos 60, com a implantação dos primeiros cursos de 

graduação na área e sua posterior extensão, na década seguinte, com o surgimento dos 

programas de pós-graduação em comunicação, linhas como análise fílmica, teoria do cinema 

e história do cinema brasileiro apresentaram considerável progresso.    

 Sobre o tema, cumpre mencionar que, como esclarece Mascarello, tal deficiência se 

repete em escala global: “Um bom observador poderia registrar que a situação em nível 

internacional da pesquisa de recepção cinematográfica não é substancialmente distinta” 

(MASCARELLO, 2005b, p. 05). Também em defesa das pesquisas brasileiras é possível 

notar um aumento no número de publicações na área, bem como o de espaços formais de 

divulgação, como por exemplo, os congressos da Intercom
37

, Compós
38

 e Socine
39

. Ainda que 
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 Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. 
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apenas uma minoria dos trabalhos aborde a recepção cinematográfica
40

, indícios apontam para 

o princípio de uma mudança, tendo em vista que nos eventos da Intercom e Socine já houve a 

instalação de mesas temáticas contemplando a recepção.  

 Com fundamento nas questões aqui debatidas é possível perceber que o receptor de 

hoje, diante deste novo formato de oferta apresentado pela indústria audiovisual, procura por 

conteúdos diferenciados, no intuito de atender suas demandas individuais, ainda que tais 

anseios  sejam,  muitas vezes, diversos, pois, de acordo com a compreensão de Mascarello  

“se verifica um consumo plural e revitalizador, implementado por um espectador que não 

hesita em transitar entre as mais diferentes cinematografias em busca da satisfação de desejos 

múltiplos, muitas vezes contraditórios e paradoxais” (MASCARELLO, 2001, p. 5). 

 Assim, observa-se a importância de um estudo contextualista da audiência 

cinematográfica nacional, que contemple o espectador concreto, para auxiliar na firmação do 

produto fílmico brasileiro, inclusive, ao que se refere às pesquisas de gênero. Afinal, como 

atestam Maria I. V. de Lopes, Sílvia H. S. Borelli e Vera da R. Resende, os gêneros 

funcionam como elementos de “mediação fundamental na relação entre produtores, produtos 

e receptores na cultura moderna” (LOPES; BORELLI; RESENDE, 2002, apud SIGNATES, 

2006, p. 73). Isto é, o gênero cinematográfico pode operar como um referencial comum entre 

produtos e público, de modo a alicerçar o diálogo entre criadores e consumidores. Dada sua 

relevância para a pesquisa, o gênero cinematográfico será o foco principal do capítulo 

seguinte. 
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 Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Comunicação. 
39

 Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual. 
40

 "o exame do material reunido nas seis antologias publicadas, até o momento, pela Socine (textos de seus 

encontros anuais), aponta para um resultado de proporções semelhantes: do universo de 290 artigos, somente 10 

tematizam a espectatorialidade cinematográfica, oito destes abordando a recepção – sob uma perspectiva teórica 

–, e nenhum, incluindo a realização de qualquer estudo empírico" (MASCARELLO, 2005a, p. 132). 
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2. A PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA BRASILEIRA DE FILMES JUVENIS 

2.1 GÊNEROS CINEMATOGRÁFICOS E OS MOVIMETNOS DA CULTURA 

 

 Estudar os gêneros cinematográficos é uma tarefa que carece de cuidado, pois a 

complexidade não reside apenas na dificuldade de conceituação de cada gênero, mas em sua 

própria amplitude e extensão, por abranger segmentos variados. Entretanto, sua abordagem é 

indispensável em um estudo cujo propósito é justamente reconhecer um gênero específico na 

cinematografia nacional. Embora o foco deste trabalho seja o cinema brasileiro, exemplos de 

cinematografias diversas foram utilizados no debate a respeito dos gêneros cinematográficos. 

Para fundamentar a discussão, três autores tornaram-se essenciais: Mikhail Bakhtin (1997), 

por intermédio dos gêneros do discurso que, embora aplicados originalmente à literatura, 

elabora importantes considerações às questões do gênero como um todo, auxiliando, também, 

na compreensão dos gêneros cinematográficos; Altman (1999) e Moine (2008), teóricos dos 

gêneros cinematográficos, sendo que o primeiro é um autor referência para os trabalhos sobre 

gêneros fílmicos. 

 O próprio Altman é quem justifica a presença de Bakhtin nas pesquisas sobre gênero 

cinematográfico ao afirmar que “In many ways, the study of film genre is no more than an 

extension of literary genre study. (…) Clearly, much that is said about film genre is simply 

borrowed from a long tradition of literary genre criticism”
41

  (ALTMAN, 1999, p. 13). A 

respeito, é importante ressaltar que apesar das contribuições vindas dos gêneros do discurso, 

sabe-se que o estudo dos gêneros cinematográficos já se constituiu como campo autônomo, 

com suas próprias crenças e conceituações: “in short, film genre study has over the last two 

decades established itself as a field separate from literary genre study. As such, it has 

developed its own assumptions, its own modus operandi, and its own objects of study”
42

 

(ALTMAN, 1999, p. 13). Por esta razão, todas as menções a Bakhtin serão cuidadosamente 

empregadas de modo a não prejudicar as questões aplicadas exclusivamente aos filmes.  

 Assim como os conceitos de juventude são abrangentes, não é o propósito atingir uma 

definição única e definitiva do que, de fato, cada gênero represente. Em função da grande 

variedade genérica, da tênue fronteira que separada os gêneros, das particularidades de cada 

                                                           
41

 Em muitos aspectos, o estudo do gênero fílmico não é mais do que uma extensão do estudo do gênero literário 

(…). Claramente, muito do que é dito sobre o gênero fílmico é simplesmente emprestado de uma longa tradição 

da crítica de gêneros literários. (Minha tradução) 
42

 Em suma, o estudo do gênero fílmico nas últimas duas décadas estabeleceu-se como um campo separado do 

estudo do gênero literário. Como tal, este desenvolveu suas próprias suposições, seu próprio modus operandi e 

seus próprios objetos de estudo. (Minha tradução) 
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contexto cultural, das alterações conceituais e estruturais ocorridas com o passar dos anos, da 

existência de subgêneros e da mistura entre gêneros diversos, classificar um gênero, neste 

caso, o juvenil, requer muito estudo teórico e cautela analítica. Diante destas variantes, 

Altman declara que o gênero é “a complex concept with multiple meanings”
43

 (ALTMAN, 

1999, p. 14). Moine completa:  

 

Generic categories are not the same for everyone, everywhere, in all periods, 

because they depend upon different contextual relations with cinema. This means 

that they cannot have the same meaning or the same function in all these different 

contexts
44

. (MOINE, 2008, p. 11) 

 

 Talvez seja por toda essa ampla atmosfera instável que circunda o estudo dos gêneros 

que, mesmo ao tentar estabelecer uma conceituação capaz de compreender todos os fatores 

envolvidos neste processo, há a utilização de vocábulos como “relativamente”, que instituem 

um caráter não definitivo ao conceito. Segundo esse preceito, para Bakhtin, o gênero pode ser 

visto como “(...) um dado tipo de enunciado, relativamente estável do ponto de vista temático, 

composicional e estilístico” (BAKHTIN, 1997, p. 284). Sobre o referido assunto, Moine 

afirma que “there is no known universal typology of genres capable of dividing up the 

cinematic landscape definitively into groups of films, given that such a typology would need 

to be built on distinctions accepted by all, and to be organized in terms of stable categories”
45

 

(MOINE, 2008, p. 12). 

 É, do mesmo modo, oportuno mencionar a gama de gêneros existentes: “não há razão 

para minimizar a extrema heterogeneidade dos gêneros do discurso e a consequente 

dificuldade quando se trata de definir o caráter genérico do enunciado” (BAKHTIN, 1997, p. 

281). Ainda que referente aos gêneros discursivos, é notória a diversidade que abrange 

também aos gêneros cinematográficos. É fato que, em qualquer época, determinados tipos 

fílmicos tenham se destacado, facilitando seu reconhecimento. Em cada contexto sócio-

histórico algumas expressões se sobressaíram diante das demais. Porém, a multiplicidade, em 

maior ou menor quantidade, sempre esteve presente.   

 Além disso, como já citado, o reconhecimento genérico pressupõe o estudo de 

inúmeras variáveis que podem obstaculizar a atividade:  

                                                           
43

 Um conceito complexo, com múltiplos significados. (Minha tradução) 
44

 Categorias genéricas não são as mesmas para todos, em toda parte, em todos os períodos, porque elas 

dependem de diferentes relações contextuais com o cinema. Isto significa que elas não podem ter o mesmo 

significado ou a mesma função em todos estes diferentes contextos. (Minha tradução) 
45

 Não há uma tipologia universal de gêneros conhecida, capaz de dividir o cenário cinematográfico 

definitivamente em grupos de filmes, considerando que esta tipologia necessitaria ser construída sobre distinções 

aceitas por todos e ser organizada em termos de categorias estáveis. (Minha tradução) 
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Films might reasonably be categorized (…) according to a wide spectrum of 

variables. Films are produced by major, minor, or independent studious, in live-

action or animation form, on a big budget or a shoestring, as personal projects or 

programmers. Short or long, widescreen or academy ratio, in black and white or 

colour, films are distributed as „A‟ or „B‟ pictures, initial or re-lease, with an age 

rating of, for example, „PG‟ or „X‟. Exhibited in first-run or local theatres, in 

standalones or multiplexes, with mono sound, Dolby stereo, or THX, films inspire 

audiences to giggles and laughter or pity and fear, to silence or whistling, to buy 

popcorn or not. Any one of these differences, and many more, might have been 

deemed pertinent to generic classification. Yet, genres are typically defined 

according to a far more limited range of characteristics
46

. (ALTMAN, 1999, p. 22) 

 

Registre-se ainda, as dificuldades advindas daqueles filmes cujo tom apresentado no 

decorrer da história sugere uma alteração na identificação do gênero: 

 

An Affair to Remember (McCarey, 1957) begins like a sentimental comedy in which 

erotic union and sexual consummation are deferred in a spirit and tone that is fairly 

similar to that found in screwball comedies, until the visit of Nickie‟s very aged 

grandmother throws a melodramatic veil over the story, which intensifies itself to 

the point of occluding any comic dimension with the tragic accident of Terry. Terry 

and Nickie had decided, at the end of the cruise during which they had met, to put 

the sincerity and solidity of their love to the test by not seeing each other for several 

months. They were supposed to meet one another, if their feelings had not changed, 

at the top of the Empire State Building. The big day arrives, their feelings have not 

changed, but the young woman is knocked over at the foot of the skyscraper. Nickie 

is unaware of the real reason for her absence at the rendezvous and thinks that she 

has changed her mind. Terry, who has survived the accident, remains alone and 

paralyzed. . . until the final happy ending. The union of the leading couple is at first, 

then, delayed by the conventions of the romantic or screwball comedy, and then by 

the devices of melodrama
47

. (MOINE, 2008, p. 119-120) 

 

 

Outro elemento que pode complicar a identificação genérica é a mudança de gênero 

sofrida por um filme no decorrer dos anos. Essa modificação pode suceder em função do 
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 Os filmes podem ser categorizados de maneira sensata (…) de acordo com um amplo espectro de variáveis. Os 

filmes são produzidos por grandes, pequenos ou  independentes estúdios, em live-action ou na forma de 

animação, com grande ou pequeno orçamento, como projetos pessoais ou de programadores. Curtas ou longas, 

widescreen ou academy ratio, em preto e branco ou colorido. Filmes são distribuídos como classe 'A' ou 'B', 

originais ou remakes, com classificação indicativa de, por exemplo, 'PG' ou 'X'. Exibidos em estreias ou teatros 

locais, independentes ou multiplex, com som mono, Dolby estéreo ou THX,  filmes inspiram o público a risos e 

gargalhadas, à piedade ou medo, ao silêncio ou assobio, a comprar pipoca, ou não. Quaisquer dessas diferenças e 

muitas outras podem ter sido consideradas pertinentes na classificação genérica. Porém, os gêneros são 

tipicamente definidos de acordo com uma série muito mais limitada de características. (Minha tradução) 
47

 An Affair to Remember, no Brasil, Tarde Demais Para Esquecer (McCarey, 1957) começa como uma comédia 

romântica, na qual a união erótica e a relação sexual são apresentadas num espírito e tom que são justamente 

similares àqueles encontrados em comédias screwball, até a visita da avó idosa de Nickie lançar uma veia 

melodramática sobre a história, que se intensifica ao ponto de bloquear qualquer dimensão cômica com o trágico 

acidente de Terry. Terry e Nickie decidiram, no final de uma viagem durante a qual se conheceram, colocar a 

sinceridade e solidez de seu amor à prova, não se vendo por vários meses. Eles supostamente se encontrariam, se 

seus sentimentos não tivessem mudado, no alto do prédio Empire State. O grande dia chega, seus sentimentos 

não mudaram, mas a jovem é atropelada na frente do edifício. Nickie não está ciente do real motivo de sua 

ausência no encontro e acha que ela mudou de ideia. Terry, que sobreviveu ao acidente, fica sozinha e 

paralisada, até o final feliz. A união do casal protagonista é, primeiramente, retardada pelas convenções da 

comédia romântica ou screwball e, em seguida, pelos padrões do melodrama. (Minha tradução) 
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surgimento de novas categorias de classificação, de modo que filmes mais antigos podem ser 

analisados sob um novo enfoque: “Thus, Lubitsch‟s The Love Parade, which we would 

describe today as a musical, was considered to be a „light opera‟ when it appeared in 1929, 

because the very notion of the „musical‟ had not yet been formulated, and was not in use”
48

 

(MOINE, 2008, p. 109).  

Também é importante considerar a variedade genérica que um mesmo filme pode 

sofrer em virtude do segmento que o promove ou quem dele se apropria.  Como todo produto, 

“genres too are heavily dependent on the purpose of those who name, package, store serve or 

consume them”
49

 (ALTMAN, 1999, p. 98). Por essa razão, em muitos casos o gênero pode 

estar implícito, fazendo com que certos filmes, à primeira vista, pareçam pertencer a um 

gênero, porém, após um exercício crítico de análise, nota-se que tais obras possuem 

características mais adequadas a outra categoria genérica.  Isso ocorre com bastante 

frequência ao se comparar os trailers com a produção na íntegra. 

Portanto, a campanha de marketing dos grandes estúdios na divulgação de seus filmes 

é outro ponto que contribui para essa variação genérica e consequente dificuldade na 

conceituação. Algumas produções que poderiam ser facilmente reconhecidas como 

pertencentes a um determinado gênero, têm sua codificação alterada em função da estratégia 

adotada pelo estúdio: no intuito de oferecer a seus espectadores algo exclusivo, a empresa cria 

uma nova denominação, ao invés de fazer uso de um gênero que já se tornou comum. Para 

ilustrar tal questão, Moine utiliza os filmes de James Bond, Tarzan e Indiana Jones:  

 

 

The first features about James Bond, Dr. No (Young, 1962) and From Russia With 

Love (Young, 1963), were presented by United Artists not as spy films, but as “the 

first James Bond film” and “the return of James Bond.” A similar thing happens 

with the cycle of Tarzan films made by MGM from 1932 or Raiders of the Lost Ark 

(Spielberg, 1981) produced by Lucasfilms, which used a “labeled” character for 

their promotion (Tarzan, Indiana Jones), taking care not to evoke explicitly the genre 

of the “adventure film”
50

. (MOINE, 2008, p. 69-70) 
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 Assim, The Love Parade, no Brasil, Alvorada do amor, de Lubitsch, que descreveríamos atualmente como um 

musical, foi considerado com sendo uma “light opera”, quando este surgiu em 1929, pois o conceito de 

“musical” ainda não havia sido formulado e não estava em uso. (Minha tradução) 
49

 Os gêneros também são altamente dependentes do objetivo daqueles que os intitulam, armazenam, fornecem 

ou consomem. (Minha tradução) 
50

 Os primeiros longas sobre James Bond, Dr. No, no Brasil, 007 contra o satânico Dr. No (Young, 1962) e 

From Russia With Love, título brasileiro, Moscou contra 007 (Young, 1963), foram apresentados pela United 

Artists não como filmes de espionagem, mas como “o primeiro filme de James Bond” e “o retorno de James 

Bond”. Situação semelhante ocorreu com o ciclo de filmes de Tarzan, feito pela MGM, de 1932, ou Raiders of 

the Lost Ark, no Brasil, Caçadores da arca perdida (Spielberg, 1981), produzido pela Lucas Films, que 

utilizaram um personagem “rotulado” para sua promoção (Tarzan, Indiana Jones), tomando cuidado para não 

evocar explicitamente o gênero “filme de aventura”. (Minha tradução) 
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Também referente à questão econômica e promoção fílmica, com o propósito de 

agradar a um público mais amplo, muitas vezes a obra é elaborada utilizando características 

de gêneros diversos, visto que, “a single genre, by allowing the film to be pigeon-holed, can 

potentially restrict its potential audience. The crossing of several plots and several genres can 

have the effect of attracting a greater number of viewers”
51

 (MOINE, 2008, p. 120). 

É ainda conveniente mencionar a mutabilidade sofrida pelo gênero em sua utilização 

em outros formatos, cujos artifícios de exibição são distintos daqueles empregadas pelo 

cinema, como é o caso da televisão, por exemplo:  “(…) Exhibitors very often redefined the 

genres of films they had bought so as to integrate them into a program comprising several 

films characterized by variety"
52

 (MOINE, 2008, p. 200- 201). 

Neste sentido, pela abrangência de instâncias variadas na disseminação do gênero, 

“whatever intrinsic characteristics generic material may have had prior to its recognition as a 

genre, it is actively modified by those who pronounce the genre‟s name, describe its traits, 

exhibit it, reproduce parts of it, or otherwise make use of its potential”
53

 (ALTMAN, 1999, p. 

98). 

Posto isto, o autor salienta que:  

 

(…) genre endures within film theory because of its ability to perform multiple 

operation simultaneously. According to most critics, genre provide the formulas that 

drive production; genres constitute the structures that define individual texts; 

programming decision are based primarily on generic criteria; the interpretation of 

generic films depends directly on the audience‟s generic expectations. All of these 

aspects are covered by the single term of genre
54

. (ALTMAN, 1999, p. 14) 

 

 Em comentário a essa questão, Lucia Maria Alves Ferreira e André Januário da Silva, 

com base nos estudos de Bakhtin, acreditam que “se a percepção genérica orienta o horizonte 

de expectativa do receptor do texto e indica o que deve ser criado pelo produtor, há então um 
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 Um gênero único, por permitir que o filme seja estereotipado, pode restringir potencialmente seu público 

potencial. O cruzamento de vários enredos e vários gêneros pode causar o efeito de atrair um número maior de 

espectadores. (Minha tradução) 
52

 Exibidores frequentemente redefinem os gêneros fílmicos que compraram, de maneira a integrá-los em um 

programa que inclui vários filmes caracterizados pela variedade. (Minha tradução) 
53

 Quaisquer características intrínsecas que o material genérico possa ter antes do seu reconhecimento como um 

gênero são ativamente modificadas por aqueles que anunciam o gênero, descrevem suas peculiaridades, o 

exibem, reproduzem partes deste ou, de outra forma, fazem uso do seu potencial. (Minha tradução) 
54

 (…) O gênero permanece dentro da teoria do cinema em função de sua habilidade de desempenhar múltiplas 

operações simultaneamente. De acordo com a maioria dos críticos, o gênero oferece fórmulas que determinam a 

produção; os gêneros constituem as estruturas que definem textos individuais; decisões de programação são 

baseadas principalmente em critérios genéricos; a interpretação dos filmes de gênero depende diretamente das 

expectativas do público em relação ao gênero. Todos estes aspectos são abrangidos pelo termo único de 

"gênero". (Minha tradução) 
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processo dialógico” (FERREIRA; SILVA, 2010, p. 150). Essa dinâmica dialógica pressupõe 

uma atividade interativa entre os envolvidos, ou seja, produtor e público, visto que o 

reconhecimento da importância do espectador é o que o constitui enquanto enunciador. 

Assim, o processo de elaboração de conteúdo é compreendido como uma relação de 

alteridade, em que o produtor se enuncia em função da existência de uma audiência, 

esperando desta uma atitude responsiva.  

 Desta forma, os gêneros também servem para organizar e estruturar os filmes, com 

base na reação que o criador espera de seus receptores, influenciando diretamente no enredo. 

Para demonstrar de maneira mais concreta esta influência, pode-se citar o exemplo de Edward 

Buscombe, ao falar sobre o fechamento do filme Psicose, lançado em 1960 e dirigido por 

Alfred Hitchcock:  

 

E, no final, quando Vera Miles vai até o porão, ficamos aterrorizados, não só porque 

ouvimos Norman dizer que está levando sua mãe para lá (não sabemos ainda que sua 

mãe é um cadáver, embora suspeitemos que alguma coisa não está certa). Nossa 

certeza de que algo desagradável irá acontecer vem de nosso conhecimento de que, 

nesse tipo de filme, coisas ruins costumam acontecer em porões. (BUSCOMBE, 

2005, p. 314) 
 

 

 

Ainda referente à produção percebe-se que apesar dos gêneros serem mais 

visualizados através da estrutura e do tema apresentados, eles também podem interferir na 

atuação dos atores: “o artista recebe do gênero um padrão formal que dirige e disciplina seu 

trabalho. De certo modo, isso impõe limitações. Certos temas e tratamentos terão poucas 

chances de sucesso se trabalhados muito fortemente contra o gênero” (BUSCOMBE, 2005, p. 

314-315). O autor também reforça que “existem filmes que são um sucesso total porque tiram 

sua força das tradições do gênero, muito mais do que de alguma contribuição original de seu 

diretor” (BUSCOMBE, 2005, p. 313).  

Bakhtin também se manifesta a respeito, embora seja necessária uma adaptação ao 

campo cinematográfico no momento da leitura: 

 

O querer-dizer do locutor se realiza acima de tudo na escolha de um gênero do 

discurso. Essa escolha é determinada em função da especificidade de uma dada 

esfera da comunicação verbal, das necessidades de uma temática (do objeto do 

sentido), do conjunto constituído dos parceiros, etc. Depois disso, o intuito 

discursivo do locutor, sem que este renuncie à sua individualidade e à sua 

subjetividade, adapta-se e ajusta-se ao gênero escolhido, compõe-se e desenvolve-se 

na forma do gênero determinado. (BAKHTIN, 1997, p. 301) 

 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-1061/
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Para os produtores, a classificação genérica costuma ser uma estratégia positiva, pois, 

de modo geral, os espectadores já tiveram outras experiências relacionadas ao mesmo estilo. 

Altman, citando Bruce Austin, expõe que “research has consistently demonstrated that people 

cite a film‟s plot or story and its genre as both their most important reason for moviegoing in 

general as their reason for attending a specific film”
55

 (AUSTIN, 1989, apud ALTMAN, 

1999, p. 74). Além disso, como sugere Moine: “it is often asserted that genres give cinema an 

effective model for industrial production because they provide producers with a formula that 

precedes and determines what should be produced”
56

 (MOINE, 2008, p. 64). Como 

consequência, a autora acrescenta que “more generally, the production of a genre film, if other 

films in the same genre have already been successful, minimizes risktaking and allows the 

company to ride the wave of a perceived ground-swell”
57

 (MOINE, 2008, p. 67). 

Ao que concerne à análise/crítica, os gêneros são fundamentais no julgamento de cada 

obra. Para Luís Nogueira,   

 

é em função do afastamento ou da proximidade de uma obra em relação aos 

princípios canónicos de um género que o crítico produz o seu juízo de valor. Os 

géneros permitem, portanto, algum grau de paridade na avaliação que é feita das 

obras, uma vez que o contraste crítico se faz segundo premissas e critérios 

reconhecíveis e instituídos. As convenções do género são, então, uma espécie de 

pêndulo que regula o discurso do crítico. (NOGUEIRA, 2010, p. 08) 

 

 

Portanto, na análise de um filme não é possível ignorar sua genealogia. A identificação 

do gênero auxilia na interpretação e compreensão da obra apresentada, influenciando em toda 

a construção narrativa.  Como exemplo, é possível citar as típicas cenas de filmes de terror. 

Nelas há a predominância de cores escuras, pouca iluminação, névoa, fatores cuidadosamente 

escolhidos para atingir um clima adequado; ou, em outro caso, os “filmes de época”, em que 

há a ausência de cores “berrantes” e a cartela de cores passa para tons marrons e cores mais 

opacas.  

Ainda no tocante à investigação, são apropriadas as palavras de Bakhtin, novamente 

transpondo-se seu discurso para o ambiente cinematográfico: “ignorar a natureza do 
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 Pesquisas têm demonstrado, de modo consistente, que as pessoas citam o enredo ou história de um filme e seu 

gênero como suas razões mais importantes para ir ao cinema, em geral, como sua razão para assistir a um filme 

específico. (Minha tradução) 
56

 Muitas vezes, afirma-se que os gêneros dão ao cinema um modelo efetivo para a produção industrial, pois eles 

fornecem aos produtores uma fórmula que antecede e determina o que deve ser produzido. (Minha tradução) 
57

 De maneira mais generalizada, a produção de um filme de gênero, se outros filmes do mesmo gênero já foram 

bem sucedidos, minimiza o risco e permite que a empresa siga a mesma tendência. (Minha tradução) 
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enunciado e as particularidades do gênero que assinalam a variedade do discurso (...) leva ao 

formalismo e à abstração, desvirtua a historicidade do estudo” (BAKHTIN, 1997, p. 282). 

Já no que diz respeito à divulgação, os gêneros são de grande valia em várias 

instâncias:  

 

No discurso mediático – dos livros aos posters, dos trailers ao merchandising, é 

frequentemente em torno do género que se constrói a visibilidade e a notoriedade de 

um filme; no trabalho de programação – quer ao nível das cinematecas, quer dos 

cineclubes, quer das grelhas televisivas ou das bases de dados digitais, as operações 

são bastante facilitadas pela organização genérica da informação. (NOGUEIRA, 

2010, p. 08) 

 

No que tange ao consumo, o público-alvo é peça fundamental para a afirmação do 

gênero. Os receptores não são ouvintes passivos, mas sim, sujeitos participativos, capazes de 

uma compreensão responsiva ativa. Conforme Altman, “film genres are by definition not just 

scientifically derived or theoretically constructed categories, but are always industrially 

certified and publicly shared”
58

 (ALTMAN, 1999, p. 16), É por esta razão que cada produção 

tem “sua concepção padrão de destinatário que o determina como gênero” (BAKHTIN, 1997, 

p. 321).  

Toda obra visa a resposta do outro, pois, “ter um destinatário, dirigir-se a alguém, é 

uma particularidade constitutiva do enunciado, sem a qual não há, e não poderia haver, 

enunciado” (BAKHTIN, 1997, p. 325). Isto é, a natureza constitutiva do enunciado reside, 

justamente, no fato de estar voltado a alguém, de ter um destinatário. O outro é elemento 

indispensável na relação dialógica. Conforme apontam os autores Robert Edgar-Hunt, John 

Marland e Steve Rawle, “o filme não é nada sem o público. Como o teatro, o filme é feito 

para um público; sem ele, é insignificante" (EDGAR-HUNT; MARLAND; RAWLE, 2013, p. 

41). 

Acerca da relevância do destinatário, Bakhtin traz a seguinte explicação: 

 

Enquanto falo, sempre levo em conta o fundo aperceptivo sobre o qual minha fala 

será recebida pelo destinatário: o grau de informação que ele tem da situação, seus 

conhecimentos especializados na área de determinada comunicação cultural, suas 

opiniões e suas convicções, seus preconceitos (de meu ponto de vista), suas 

simpatias e antipatias, etc.; pois é isso que condicionará sua compreensão responsiva 

de meu enunciado. Esses fatores determinarão a escolha do gênero do enunciado, a 
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 Os gêneros cinematográficos são, por definição, não apenas cientificamente derivados ou categorias 

teoricamente construídas, mas são sempre industrialmente legitimados e publicamente compartilhados. (Minha 

tradução) 
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escolha dos procedimentos composicionais e, por fim, a escolha dos recursos 

lingüísticos, ou seja,  o estilo do meu enunciado. (BAKHTIN, 1997, p. 321) 

 

 É importante observar que tal esclarecimento também se aplica à produção 

audiovisual, de modo que o gênero do discurso pode ser compreendido como o gênero 

cinematográfico e os recursos fílmicos assumem a posição dos recursos linguísticos.  Desta 

forma, é com base na possível resposta do seu público meta que o diretor seleciona o gênero 

mais adequado para satisfazer os anseios destes espectadores. 

Por fim, cabe mencionar a relação dos gêneros com a distribuição fílmica. Conforme 

aponta Silva, “tão importante quanto entender o significado dos filmes é compreender o 

ambiente em que são produzidos e se fazem circular” (SILVA, 2010, p. 07). Dependendo do 

gênero e de seu público-alvo, diferentes formatos de distribuição são adotados, refletindo 

diretamente em outras áreas como a publicidade e o financiamento do filme.  

A distribuição, como já explicada, se define como a articulação dos artifícios 

necessários à divulgação e comercialização dos filmes em janelas, territórios e formatos 

variados, de modo a estabelecer a conexão entre o produtor e o exibidor. “O distribuidor será 

o responsável por toda a campanha publicitária do filme, visando seu consumo pelo maior 

número de pessoas possível” (SILVA, 2010, p. 63). 

Em tudo isso a categorização genérica tem influência, afinal, de acordo com o tipo do 

filme, determinadas salas de exibição, localizadas em áreas estratégicas serão mais indicadas 

aos receptores daquela produção, assim como alguns canais televisivos serão mais 

apropriados que outros para apresentar certas obras, em datas previamente estabelecidas, com 

tipos de divulgação mais compatíveis àquela plateia, etc. 

Silva (2010) classifica as formas de distribuição brasileiras em quatro categorias, 

sendo elas: filme para grande escala, filme de nicho, filme médio e filme para exportação. O 

primeiro modelo de classificação é o mais conhecido pelos espectadores brasileiros, por se 

assemelhar ao formato de distribuição utilizado pelos blockbusters norte-americanos: 

 

São filmes brasileiros lançados pelas empresas majors, um modelo que visa 

“invadir” o mercado com grande número de cópias (em película) do filme e de 

campanhas publicitárias, com o intuito de atrair o maior número de pessoas na 

semana de lançamento, na tentativa de recuperar o investimento de comercialização 

no menor tempo possível. (SILVA, 2010, p. 86)   

 

A campanha de lançamentos desses filmes é baseada no chamado star system, isto é, 

“o valor agregado do filme está diretamente ligado ao conhecimento que o público tem dos 

atores e, em alguns casos, também dos diretores (principalmente daqueles que trabalham 
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conjuntamente com a televisão)” (SILVA, 2010, p. 86). Um exemplo a ser citado é o filme Se 

eu fosse você (Daniel Filho, 2006), que conta com a presença dos consagrados atores Tony 

Ramos e Glória Pires, além da marca Globo Filmes.  

Passando-se ao filme de nicho, também conhecido como filme miúra, caracteriza-se 

por atender a um público mais restrito. Suas ações de marketing, de maneira geral, fogem ao 

tradicional, o que não implica baixo potencial comercial. Segundo Silva, “são filmes cujo 

modelo de divulgação busca atrair, gradativamente, grupos específicos de interesse, os quais 

podem estar ligados direta ou indiretamente ao público do filme” (SILVA, 2010, p. 87). 

Muitas vezes, esse modelo de distribuição utiliza-se do método do long tail (cauda longa), que 

restringe o número de cópias (variando, normalmente, entre uma e dez), porém, amplia o 

tempo de exibição. O objetivo desta forma de exibição é estimular a divulgação boca a boca. 

Outra marca dos filmes de nicho refere-se à circulação das obras em circuitos de exibição 

variados, como mostras e festivais, no intuito de obter críticas positivas e premiações que 

valorizem a produção.  

Ainda sobre este mesmo formato de distribuição, é relevante destacar sua dificuldade 

de inserção no mercado. Isso ocorre porque, muitas vezes, tais obras tentam introduzir 

inovações que podem estar relacionadas a aspectos variados, como à linguagem fílmica, à 

equipe técnica, ao elenco, entre outras.  

Por sua vez, o filme médio representa um estilo de distribuição que alterna 

características tanto do filme para grande escala quanto do filme de nicho. Para a autora: 

 

Seria característica do blockbuster sua distribuição e/ou coprodução por uma major. 

No entanto, o valor que é investido em marketing e publicidade chega a ser 43% 

menor. Esse fato reflete, principalmente, no número de cópias feitas para seu 

lançamento. (SILVA, 2010, p. 133) 

 

 

Normalmente, o número de cópias varia entre quinze e cem e, por conseguinte, tal 

formato é caracterizado como um dos modelos de mais difícil inserção mercadológica, pois, 

“não consegue „invadir o mercado‟ como os filmes com grande campanha de lançamento e, 

ao mesmo tempo, onera o orçamento de distribuição de tal forma que o retorno de bilheteria, 

em alguns casos, não consegue reaver o investimento feito” (SILVA, 2010, p. 88). 

Como modelo, é possível citar o filme As melhores coisas do mundo, utilizado na 

análise desta dissertação. Embora a película seja destinada a um público específico, 

característica do filme de nicho, é, ao mesmo tempo, distribuída pela Warner Bros. Pictures, 

major responsável pela distribuição de vários sucessos de bilheteria. 
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Por fim, o filme para exportação pode ser definido como o tipo de produção que, 

inicialmente, busca iniciar sua carreira em Festivais e Mostras Internacionais, em especial, da 

Europa (Festivais como Cannes, Berlim e Veneza), para  conquistar a crítica especializada. 

Ao alcançar premiações, tais obras atestam ao público sua qualidade. Como consequência 

“(...) o espaço dos festivais e mostras servirá também como um espaço de interlocução de 

investimentos, com o intuito de estabelecer parcerias e financiamento, coprodução, pré-vendas 

para cinemas, home video e canais de televisão internacionais” (SILVA, 2010, p. 151). A 

incompatibilidade linguística e a falta de acordo entre os países se configuram como as 

principais dificuldades dos filmes brasileiros em conquistar espaço nos mercados estrangeiros.   

Após a caracterização de cada uma das quatro categorias de distribuição fílmica 

nacional apresentadas por Silva, torna-se oportuno frisar que não é possível estabelecer um 

critério fixo de ligação entre gênero cinematográfico e formato de distribuição, ou seja, 

embora muitas comédias nacionais tenham utilizado a configuração do filme para grande 

escala, não implica que todos os filmes pertencentes a este gênero seguirão, obrigatoriamente, 

o mesmo padrão de distribuição. O estilo de distribuição depende da proposta e do público 

visado por cada produção. Muitas vezes, quando certo tipo de filme, atrelado a um modelo de 

distribuição faz sucesso, a fórmula é repetida excessivamente. Como consequência, algumas 

obras seguem padrões comerciais nem sempre coerentes com seus objetivos. Logo, a 

identificação genérica auxiliará na determinação do formato de distribuição, todavia, cada 

produto audiovisual deve ser pensado individualmente.  

Diante do exposto, pode-se perceber que os gêneros abrangem diversos âmbitos 

cinematográficos, o que assegura a importância de seu estudo. Como sintetiza Altman, “film 

genre theorists have systematically assumed that the main virtue of generic criticism lies in its 

ability to bind and explain all aspects of the process, from production to reception”
59

 

(ALTMAN, 1999, p. 15), Em complemento, Moine estabelece que: 

 

 (...) it is appropriate to recall that the construction, awareness, and manipulation of 

generic categories is, in the movies as in all cultural productions of an industrial 

nature, a phenomenon that cuts across both the production and reception of films, 

given that producers, distributors, and exhibitors on the one hand, and popular 

audiences, critics, and film theorists and historians on the other, make use of 

descriptors drawn from genre theory
60

. (MOINE, 2008, p. 05) 
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 Teóricos dos gêneros cinematográficos têm assumido, de maneira sistemática, que a principal virtude da 

crítica genérica reside em sua habilidade de ligar e explicar todos os aspectos do processo, da produção à 

recepção. (Minha tradução) 
60

 (...) É adequado lembrar que a construção, consciência e manipulação das categorias genéricas são, no cinema, 

e em todas as produções culturais de natureza industrial, um fenômeno que cruza a produção e a recepção 
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Assim, ao se trabalhar com gêneros fílmicos é preciso distinguir as diferentes 

propostas e as consequências destas na categorização genérica, pois, “genre are not inert 

categories shared by all (though, at some moments they certainly seem to be), but discursive 

claims made by real speakers for particular purposes in specific situations”
61

 (ALTMAN, 

1999, p. 101).   

Acrescente-se ao conteúdo mencionado o fato de que a codificação genérica é uma 

classificação culturalmente instituída e, por esta razão, não pode ser vista como algo 

definitivo, engessado, uma vez que a cultura está em constante transformação, movendo-se 

em múltiplas direções. Conceitos que se consagraram por décadas podem não mais fazer 

sentido às novas gerações, de modo que serão indubitavelmente reformulados. Para Altman:  

 

As useful as it may be for human beings to share terms and concepts, history reveals 

that an opposite tendency is also constantly at work in human communication. 

While some people make do with objects and language defined by previous 

generation, others make a name for themselves by contesting inherited notions. 

Inventing, renaming, redefining, recategorizing and remapping, these renegades 

energize an otherwise stable system
62

. (ALTMAN, 1999, p. 100-101) 

 

É característico ao gênero essa relação com a cultura que o produz. Embora seu estudo 

fosse simplificado se restrito a si mesmo, essa conexão com a cultura produtora não pode 

passar despercebida:  

 

(...) films genres are functional for their society. Whereas producers and exhibitors 

see film genres as „product‟, critics increasingly recognize their role in a complex 

cultural system permitting viewers to consider and resolve (albeit fictively) 

contradictions that are not fully mastered by the society in which they live
63

. 

(ALTMAN, 1999, p. 26) 

 

 

É por esta estreita relação com a sociedade em que o filme está inserido que, em 

alguns casos, uma mesma obra pode sofrer alterações em relação à classificação genérica 

                                                                                                                                                                                     
fílmica, considerando que produtores, distribuidores e exibidores, por um lado, público, críticos e teóricos de 

cinema e historiadores por outro lado, fazem uso dos descritores extraídos da teoria de gênero. (Minha tradução) 
61

 O gênero não consiste em categorias estáticas, compartilhadas por todos (embora, em alguns momentos, 

certamente parece ser), mas alegações discursivas realizadas por falantes reais, para fins particulares, em 

situações específicas. (Minha tradução) 
62

 Por mais útil que seja para os seres humanos compartilhar termos e conceitos, a história revela que uma 

tendência oposta também está em constante atividade na comunicação humana. Enquanto algumas pessoas lidam 

com objetos e linguagem definidos pela geração passada, outros criam seus próprios nomes, contestando os 

conceitos herdados. Inventando, renomeando, redefinindo, recategorizando e remapeando, estes desertores 

interagem, de outra maneira, com um sistema estável. (Minha tradução) 
63

 (...) Gêneros cinematográficos são funcionais para sua sociedade. Considerando que produtores e exibidores 

veem os gêneros cinematográficos como produto, críticos cada vez mais reconhecem seu papel em um sistema 

cultural complexo, permitindo que os expectadores considerem e resolvam (embora que, ficticiamente) 

contradições que não são totalmente dominadas pela sociedade em que vivem. (Minha tradução) 
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quando exibido em culturas distintas. Tal fato justifica a existência de um maior número de 

gêneros aceitos em determinadas nacionalidades. Segundo Moine:  

 

For a long time, the names of genres have been much more numerous and varied in 

the United States, for example, than in France. This flourishing of genres in America 

can partly be attributed to the great number of films produced by the national film 

industry, prompting the professional press to invent specific labels for the purpose of 

more precisely identifying particular films among the general mass of those 

produced. (…). Also, certain films, defined either wholly or partially by an 

American term that has no equivalent in France, must of necessity change their 

generic title in crossing the Atlantic. Lethal Weapon (Donner, 1987) is located in the 

generic tradition of the buddy film, but it could only be received in France as a 

comedy, an action film, or an action comedy
64

. (MOINE, 2008, p. 109-110) 

 
 

 

 

 A questão cultural também influencia naquilo que Moine (2008) denomina como 

“hierarquia do gênero”. Considerando-se que se em uma determinada cultura há a preferência 

por caracterizar filmes que permitem categorizações diversas em um gênero específico, é 

certo que há uma lógica hierárquica. Essa hierarquia é um reflexo daquilo que é culturalmente 

legitimado e valorizado nas sociedades, de modo que os gêneros não são iguais em termos de 

valor. Novamente os franceses servem como exemplo, dada a sua antipatia em relação às 

comédias, mesmo quando os filmes são bem sucedidos. Conforme exemplifica a autora, 

“more typically, French comedies are viewed as being either vulgar, mechanical, or 

bourgeois. This condescension and contempt for the genre, leaving aside the quality of the 

films, is a legacy of the illegitimacy of comedy in France over three centuries”
65

 (MOINE, 

2008, p. 21-22).  

 Acerca do tema, é importante lembrar que as especificidades culturais não são os 

únicos elementos considerados para diferenciar os gêneros quanto à posição de importância. 

Questões econômicas também se fazem presentes nesta identificação, embora estejam 

intimamente conectadas às questões culturais: “(...) it would be naïve to suppose that 

economic logic does not reflect a symbolic and cultural logic according to which works and 

                                                           
64

 Por um longo tempo, os nomes dos gêneros foram muito mais numerosos e variados nos Estados Unidos, por 

exemplo, do que na França. Este florescimento de gêneros na América pode ser parcialmente atribuído ao grande 

número de filmes produzidos pela indústria de filmes nacional, o que levou a imprensa profissional a inventar 

rótulos específicos, com o intuito de identificar mais precisamente determinados filmes entre a massa genérica 

daqueles produzidos. (…) Também, certos filmes, definidos total ou parcialmente por um termo americano que 

não possui equivalente na França, precisam, necessariamente, mudar sua designação genérica ao cruzar o 

Atlântico. Lethal Weapon, título brasileiro, Máquina mortífera (Donner, 1987), situa-se na tradição genérica de 

"buddy  film", mas só poderia ser recebido na França como uma comédia, um filme de ação ou uma comédia de 

ação. (Minha tradução) 
65

 Mais tipicamente, as comédias francesas são vistas como sendo vulgares, mecânicas ou burguesas. Este 

desprezo e desdém pelo gênero, deixando de lado a qualidade dos filmes, é um legado da ilegitimidade da 

comédia na França ao longo de três séculos. (Minha tradução) 



 
 

70 
 

genres are placed in a hierarchy”
66

 (MOINE, 2008, p. 21). Moine, fazendo uso das palavras de 

Jean-L. Bourget, enfatiza que no Cinema Clássico Hollywoodiano, “literary adaptations, 

dramas, films with grand spectacles, enjoy a striking prestige that is not accorded to comedies, 

horror films, or low-budget adventure films”
67

 (BOURGET, 1998, apud MOINE, 2008, p. 

21). 

 Ainda em termos de prestígio e reconhecimento socialmente instituído, há quem 

argumente que alguns gêneros, em virtude das histórias apresentadas aos seus espectadores, 

podem ser vistos como instrumentos de imposição ideológica, de dominação. Sob essa 

perspectiva, “the regular showing of genre films serves the interests of the dominant classes, 

of which the cinema industry is a representative and an agent, because of the ways in which it 

lulls the public, leading it to share their own ideological positions”
68

 (MOINE, 2008, p. 74). 

Entretanto, como destaca a própria Moine, para que tais afirmações sejam 

consideradas verdadeiras, existe a necessidade de um espectador passivo, de um público 

homogêneo, que aceite de maneira inquestionável as mensagens trazidas pelos produtos 

fílmicos. Ou seja, “Serving as a true opium of the people, genre is presumed to anesthetize, as 

if by nature, all readings that are subversive, critical, or divergent, and all possibilities of 

multiple receptions”
69

 (MOINE, 2008, p. 84). Dados os pontos abordados anteriormente, 

acredita-se que tal posicionamento não possa representar a atual audiência cinematográfica.    

Sem estender o debate a respeito das diferenças culturais, é significativo lembrar que 

“neither genre nor nation is a single coherent concept referring to a single coherent referent. 

The very notions of genre and nation depend on constant conflict among multiple competing 

notions, based on diverse user needs and varied parameters”
70

 (ALTMAN, 1999, p. 205).   

 Dentre esses “parâmetros variados” é possível apontar a relação do cinema com outras 

linguagens. Em relação aos filmes aqui abordados, há a hibridização de algumas destas obras 

com linguagens diversas, como a dos games, dos videoclipes, da internet, entre outras  – 
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 (...) Seria ingenuidade supor que a lógica econômica não reflete uma lógica simbólica e cultural, segundo a 

qual obras e gêneros são colocados em uma hierarquia. (Minha tradução) 
67

 Adaptações literárias, dramas, filmes com grandes espetáculos, desfrutam de surpreendente prestígio que não é 

concedido a comédias, filmes de terror ou filmes de aventura de baixo orçamento. (Minha tradução) 
68

 A exibição regular de filmes de gênero serve aos interesses das classes dominantes, dos quais a indústria do 

cinema é uma representante e uma agente, devido as maneiras com as quais esta aquieta o público, levando-o a 

compartilhar suas próprias posições ideológicas. (Minha tradução) 
69

 Servindo como verdadeiro analgésico para as pessoas, o gênero é previsto para anestesiar, como que por 

natureza, todas as leituras que são subversivas, críticas ou divergentes e todas as possibilidades de múltiplas 

recepções. (Minha tradução) 
70

 Gênero e nação não são conceitos simples, coerentes, referindo-se a um referencial simples, coerente. Os 

vários conceitos de gênero e nação dependem do conflito constante entre os múltiplos conceitos competitivos, 

baseados nas diversas necessidades dos usuários e parâmetros variados. (Minha tradução) 
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como será melhor apresentado na parte de análise. Deste modo, torna-se conveniente 

referenciar Nogueira, ao explicar que: 

 
(...) as próprias mutações técnicas e criativas do cinema na actualidade parecem 

deixar antever uma dificuldade cada vez maior na organização das obras em géneros 

– como o provam o cruzamento entre cinema, televisão e internet ou a mescla pós-

moderna que podemos a toda hora constatar. (NOGUEIRA, 2010, p. 06) 

 

 

Com as diversas tecnologias crescendo em qualidade e difusão, o cinema precisou 

encontrar alternativas para sustentar seu espectador. A respeito disso, o que se tem notado 

recentemente em alguns filmes é justamente essa intertextualidade que a obra fílmica 

estabelece com as novas mídias. De acordo com Denize Correa Araujo, o cinema empresta 

“sua substância às novas tecnologias da imagem, ao mesmo tempo que delas se apropria” 

(ARAUJO, 2008, p. 54). 

 Em consonância, Arlindo Machado afirma que: 

 

Muitos filmes produzidos nos últimos anos chegam a dar evidência estrutural a esse 

hibridismo fundamental do audiovisual contemporâneo, na medida em que mesclam 

formatos e suportes, tirando partido da diferença de texturas entre imagens de 

natureza fotoquímica e imagens eletrônicas. (MACHADO, 2008, p. 215) 

 
 

Denise Azevedo Duarte Guimarães, ao mencionar diretores como Salvatores, Lynch e 

Jeunet, também se posiciona a respeito do tema:  

 

(...) por força dos mecanismos de mediação tecnológica, cada filme torna-se uma 

teia de articulações sintáticas, formada por associações e superposições de imagens, 

por janelas que se abrem, se opõem e se entrecruzam. Jogos criativos de edição 

eletrônica permitem a montagem meticulosa de cadeias de significantes estéticos, 

num efeito caleidoscópico sedutor e instigante. (GUIMARÃES, 2005, p. 16) 

 

 

 Como pode-se observar, por envolver diferentes elementos e variadas formas de 

interação, a definição genérica é uma atividade que requer muito estudo e prudência, pois, 

“(...) each genre was not only confected out of found material,  which may be introduced into 

any film at virtually any time”
71

 (ALTMAN, 1999, p. 132),.  

 Sobre o tema, convém evidenciar a existência dos subgêneros e da combinação de 

gêneros, elementos que podem complexificar ainda mais a classificação. Além de uma gama 

de gêneros já validados, há uma enorme quantidade de derivações, que absorvem e 
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 Cada gênero não foi apenas confeccionado de material encontrado, que pode ser introduzido em qualquer 

filme virtualmente e a qualquer tempo. (Minha tradução) 

 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-2123/
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transmutam características do gênero de origem, promovendo uma multiplicidade de 

subgêneros. De acordo com Nogueira:  

 

Basta que um grupo suficientemente significativo de obras exiba alguma 

familiaridade de atributos para, eventualmente, começar a ser classificado segundo 

critérios genéricos. Assim, os sugéneros surgem, muitas vezes, devido a inúmeros 

factores e cumplicidades: ao nível narrativo, temático, iconográfico ou estilístico, de 

duração, de condições de produção ou de modos de difusão. (NOGUEIRA, 2010, p. 

44) 

 

Sendo que o prefixo “sub” pode remeter à ideia de inferioridade, Nogueira estabelece 

as diferenças entre gênero e subgênero com base na identificação de um vasto ou reduzido 

número de traços equivalentes: “(...) um género tende a ser universal e a incluir o maior 

número de obras, ao passo que um subgénero tenderá a assentar num conjunto limitado de 

características comuns aos filmes que os integram” (NOGUEIRA, 2010, p. 44). Ainda 

referente à designação do termo, o autor acrescenta que 

 

o subgénero pode, por seu lado, ser uma consequência de um género que perdeu 

dimensão crítica (como o filme de gangster ou o filme de aventuras) ou da eleição 

de um conjunto mínino de características de um género e da rejeição das restantes 

(como o filme gore ou o western-spaghetti). Importa ainda referir que um subgénero 

pode resultar de uma apropriação regional de um género universal (como acontece 

com os filmes de terror japoneses ou coreanos, com as comédias francesas ou 

italianas, ou com o cinema musical italiano). (NOGUEIRA, 2010, p. 44) 

 

Ainda ao que se refere aos subgêneros, é apropriado ressaltar a questão da adjetivação 

genérica, cuja utilização prevê o efeito esperado do filme. A respeito, Moine traça os 

seguintes esclarecimentos: 

 

The simple addition of a qualifying adjective to a generic noun that already exists 

takes place as a simple secondary determination, specifying a place, a tonality, or an 

atmosphere. (…)The precision imparted by the adjective or the qualifying 

expression undoubtedly allows it to determine a sub-genre: for example, the comedy 

“of manners,” “satiric” comedies, “action” comedies, and “romantic” comedies are 

sub-categories of the genre of comedy
72

. (MOINE, 2008, p. 144-145) 

 

 

Assim, diante das diversas possibilidades de constituição de um subgênero, visto que 

sua criação pode fundamentar-se em uma quantidade restrita de características ou mesmo de 
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 A simples adição de um adjetivo qualificador a um substantivo genérico que já existe ocorre como uma 

determinação secundária simples, especificando um lugar, uma tonalidade ou uma atmosfera. (…) A precisão 

proporcionada pelo adjetivo ou pela expressão qualificadora, sem dúvida, permite determinar um subgênero: por 

exemplo, a comédia de “costumes”, comédias “satíricas”, comédias de “ação” e comédias “românticas” são 

subcategorias do gênero comédia. (Minha tradução) 
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uma marca única e decisiva, é possível reconhecer uma imensidão, aparentemente, 

incalculável de subgêneros.  

Já ao que concerne à combinação de gêneros, tal operação indica a fusão de dois ou 

mais formatos em um mesmo filme. Essa mistura tem se mostrado bastante comum, visto que 

“genres are not, in the actual reality of films, impermeable categories. Influences and 

interactions occur between films of different genres”
73

 (MOINE, 2008, p. 119). Como cada 

gênero traz suas convenções, em alguns casos, tal hibridização pode fazer uma história já 

desgastada parecer inovadora. Sobre seu surgimento, Altman explica que: 

 

In the history of criticism, genre mixing is primarily associated with European 

romanticism. Conceived as a critique of neoclassical generic purity, romantic genre 

mixing served as the foundation of a new aesthetic inspired in part by medieval 

mixed genres. As a model for the study of film genre, the historical opposition of 

neoclassical pure genres to romantic mixed genres is not without its problems, 

however. Justifying an explanation of genre mixing that stresses historical 

contingency, the classical/romantic oppositions makes it all too easy to conclude that 

genre mixing results from no more than the stylistic preferences of a particular 

period, studio or director
74

. (ALTMAN, 1999, p. 123) 

 

Edgar-Hunt, Marland e Rawle também tecem considerações sobre o tema:  

 

(...) os filmes que cruzam ou abrangem mais de um gênero muitas vezes podem se 

revelar mais bem-sucedidos. Star Wars é essencialmente um faroeste maduro no 

espaço. Blade Runner é um thriller de ficção científica, psicológico, assim como um 

filme de investigação noir. Matrix é tudo isso e muito mais. (...) Os gêneros podem 

coabitar facilmente, contanto que não se interfiram. (EDGAR-HUNT; MARLAND; 

RAWLE, 2013, p. 86) 

 

É certo que nem sempre conciliar gêneros resulta em um trabalho harmonioso. Cabe a 

cada diretor/produtor perceber quando determinados gêneros funcionam melhor sozinhos ou 

articulados com outros, pois, como esclarece Altman, “many category types simply don't mix 

at all, because they are designated to be mutually exclusive in nature. Though genres are often 
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 Os gêneros não são, na realidade atual dos filmes, categorias impermeáveis. Influências e interações ocorrem 

entre filmes de gêneros diferentes. (Minha tradução) 
74

 Na história da crítica, a mistura de gêneros é principalmente associada ao romantismo europeu. Concebida 

como uma crítica à pureza genérica neoclássica, a mistura de gêneros românticos serviu de base para uma nova 

estética inspirada, em parte, pela mistura de gêneros medievais. Como um modelo para o estudo do gênero 

cinematográfico, a histórica oposição dos gêneros puros neoclássicos aos gêneros misto românticos, não se dá, 

no entanto, sem problemas. Justificando uma explicação da mistura de gêneros que destaca a contingência 

histórica, as oposições clássico/romântico tornam tudo muito fácil para concluir que a mistura de gêneros resulta 

de não mais do que preferências estilísticas de um período, estúdio ou diretor específico. (Minha tradução) 
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compared to species, it is simply not possible to mate fruit flies with timber rattlesnakes”
75

 

(ALTMAN, 1999, p. 132). 

Para exemplificar este cruzamento entre diferentes gêneros em um mesmo filme, 

Moine cita  as seguintes produções: “Abel Gance‟s Napoleon (1927) is both a historical film 

and a biopic; Seven Brides for Seven Brothers (Donen, 1954) relies on the musical and the 

western; (…) Dance of the Vampires (Polanski, 1967) is both a fantasy film and a comedy”
76

; 

entre outras (MOINE, 2008, p. 20). 

Há, porém, um fator mencionado por Altman (1999) que pode auxiliar no exame dos 

gêneros fílmicos: dividir os gêneros que são muito abrangentes em unidades menores, mais 

delimitadas, como é o exemplo mencionado por Robert Stam (2010), dos chamados filmes 

catástrofe de terremotos
77

. Tal definição, por ser bastante específica e incluir um número 

reduzido de produções, possibilita uma classificação mais precisa (ainda que tal fator não 

represente a ausência de enganos) do que a aplicada ao gênero comédia, por exemplo. 

Segundo Moine, “the more general the definition of a genre, the more indistinct its boundaries 

become, meaning that more and more films are able to be included in the category – as with 

comedy or drama, for example”
78

 (MOINE, 2008, p. 17). Todavia, nem sempre uma 

delimitação exata é possível, sendo que, normalmente, esse modo de divisão inclui-se nos 

subgêneros. 

 Cabe ainda lembrar que esta percepção mais ampla ou mais restrita está intimamente 

ligada à cultura do espectador, por exemplo: 

 

Hong Kong spectators do not consider the notion of martial arts film too narrow and 

limited, and the aficionados of the horror film would find the simple distinction 

between horror movies and gore films inadequate, preferring to subdivide the horror 

film into thriller, gore, psycho-killer, slasher, splatter, stalker, and so on
79

. (MOINE, 

2008, p. 19) 
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 Muitos tipos de categorias simplesmente não se misturam, porque elas são designadas para ser mutuamente 

exclusivas por natureza. Embora os gêneros sejam frequentemente comparados a espécies, simplesmente não é 

possível combinar/acasalar as moscas das frutas com cascavéis. (Minha tradução) 
76

 Napoleon , no Brasil, Napoleão, de Abel Gance (1927), é tanto um filme histórico quanto biográfico. Seven 

Brides for Seven Brothers, em português, Sete noivas para sete irmãos (Donen, 1954), é um musical e um filme 

de faroeste. (…) Dance of the Vampires, no Brasil, A dança dos Vampiros (Polanski, 1967), é um filme de 

fantasia e uma comédia. (Minha tradução) 
77

 Alguns rótulos genéricos, como a comédia, são por demais amplos para serem utilizados, ao passo que outros, 

como, por exemplo, “filmes biográficos sobre Sigmund Freud” ou “filmes catástrofe de terremotos”, são 

excessivamente restritos (STAM, 2010, p. 149). 
78

 Quanto mais geral a definição de um gênero, mais indistintas suas fronteiras se tornam, significando que mais 

e mais filmes podem ser incluídos na categoria – como a comédia ou o drama, por exemplo. (Minha tradução) 
79

 Os espectadores de Hong Kong não consideram o conceito de filme de artes marciais tão restrito e limitado, e 

os aficionados por filmes de terror considerariam a simples distinção entre filmes de terror e filmes gore 

inadequada, preferindo subdividir o filme de terror em thriller, gore, psycho-killer, slasher, splatter, stalker e 

outros. (Minha tradução) 
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Apesar desta atmosfera flutuante, os gêneros apresentam atributos análogos, passíveis 

de reconhecimento na obra fílmica, do contrário, não seria possível sua existência. Sobre o 

termo, Aumont e Marie explicam que “a palavra, tirada do latim, sempre teve o sentido de 

„categoria, agrupamento‟; em filosofia, ela designa a „ideia geral de um grupo de seres ou de 

objetos que têm características comuns‟” (AUMONT; MARIE, 2010, p. 141). Assim, a 

concepção está ligada às formas típicas do gênero, de modo que as produções pertencentes a 

um mesmo gênero trazem temas, estruturas e situações semelhantes. 

 Deste modo, cumpre mencionar que nem todos os gêneros estão propícios à 

manifestação individual, visto que “o gênero pode comportar cenas obrigatórias (os números 

cantados e dançados no musical, o gunfight, mais ou menos ritualizado, no western), que até 

certo ponto regem a economia formal e simbólica” (AUMONT; MARIE, 2010, p. 142). 

Bakhtin explica que “ao lado dos gêneros padronizados, existiram, e continuam a existir, 

claro, gêneros mais livres e mais criativos (...) mas um uso criativo livre não significa ainda a 

recriação de um gênero: para usá-los livremente, é preciso um bom domínio dos gêneros”. 

(BAKHTIN,1997, p. 303).     

 Por conseguinte, pode-se dizer que os gêneros cinematográficos ajudam a 

compreender a narrativa fílmica, pois, o “gênero escolhido dita-nos o seu tipo com suas 

articulações composicionais” (BAKHTIN, 1997, p. 305). É por isso que cenas similares 

podem apresentar significados distintos de acordo com o gênero que representam. Um 

exemplo a ser registrado é o filme Todo mundo em pânico (Keenen Ivory Wayans, 2000), que 

satiriza cenas “originalmente” pertencentes a um filme de terror.  

 Tal fato é bastante habitual se pensarmos que quase tudo já foi dito no cinema. Como 

assinala Bakhtin:  

 

O objeto do discurso de um locutor, seja ele qual for, não é objeto do discurso pela 

primeira vez neste enunciado, e este locutor não é o primeiro a falar dele. O objeto, 

por assim dizer, já foi falado, controvertido, esclarecido e julgado de diversas 

maneiras, é o lugar onde se cruzam, se encontram e se separam diferentes pontos de 

vista, visões do mundo, tendências. (BAKHTIN, 1997, p. 319) 

 

E essas diferentes interpretações produzidas por situações equivalentes realçam as 

dificuldades em se precisar as fronteiras de cada gênero. E isso não necessariamente 

representa um ponto negativo. Um gênero claramente identificado não é garantia de uma obra 

de qualidade – ainda que alguns gêneros sejam mais predestinados ao sucesso que outros. 

Como argumenta Altman, “where the theory of generic reception requires texts whose genres 
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are immediately and transparently recognizable, the most interesting texts supplied by film 

history are complex, mobile and mysterious”
80

 (ALTMAN, 1999, p. 16).  

 Para auxiliar na visualização menos vulnerável a respeito dos gêneros 

cinematográficos, Altman traz quarto funções nas quais os gêneros podem atuar: 

 

- genre as blueprint, as a formula that precedes, programmes and patterns industry 

production; 

- genre as structure, as the formal framework on which individual films are founded;  

- genre as label, as the name of a category central to the decisions and 

communications of distributors and exhibitors; 

- genre as contract, as the viewing position required by each genre film of its 

audience
81

. (ALTMAN, 1999, p. 14) 

 

 

Os filmes de comédia romântica podem servir como um exemplo do gênero enquanto 

modelo. Desde o início os produtores sabem que o desfecho culminará com a união e 

felicidade do casal protagonista, ainda que o decorrer da história apresente empecilhos dos 

mais variados. Ou seja, um final melancólico não se enquadra dentro das possibilidades 

oferecidas pelo gênero.   

Assim, diante desta espécie de “fórmula” proposta para os gêneros fílmicos, surge a 

questão da previsibilidade do enredo. Dadas as particularidades de cada gênero, alguns pontos 

tornam-se evidentes desde o começo da narrativa, trazendo à tona o caráter repetitivo de 

alguns filmes. Altman, ao fazer uso dos estudos de Stephen Neale, torna compreensível que 

“the existence of genres means that the spectator, precisely, will always know that everything 

will be „made right in the end‟, that everything will cohere, that any threat or any danger in 

the narrative process itself will always be contained”
82

 (NEALE, 1980, apud ALTMAN, 

1999, p. 28).  

 Cabe ainda frisar que a definição de uma determinada produção como pertencente a 

um gênero específico não é o único fator que pode colaborar para a quebra da novidade. A 

                                                           
80

 Quando a teoria de recepção genérica exige textos cujos gêneros são imediata e transparentemente 

reconhecíveis, os textos mais interessantes fornecidos pela história do cinema são complexos, instáveis e 

misteriosos. (Minha tradução) 
81

 -Gênero como modelo, como uma fórmula que precede, programa e molda a produção da indústria; 

- Gênero como estrutura, como o modelo formal, na qual filmes individuais são fundados;  

- Gênero como rótulo, como o nome de uma categoria fundamental para as decisões e comunicações de 

distribuidores e exibidores; 

- Gênero como contrato, como o ponto de vista exigido, de sua audiência, para cada filme de gênero. (Minha 

tradução) 
82

 A existência de gêneros significa que o espectador, precisamente, sempre saberá que “tudo dará certo no 

final”, que tudo será coerente, que qualquer ameaça ou perigo sempre será contido no próprio processo narrativo. 

(Minha tradução) 
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própria escolha de determinados atores, já marcados por interpretar personagens sempre da 

mesma natureza, também contribui para a antecipação dos acontecimentos:  

 

Such names as Boris Karloff, Errol Flynn, Jeanette MacDonald, John Wayne, Gene 

Kelly, Sylvester Stallone, Goldie Hawn and Arnold Schwarzenegger designate more 

than just actors and actresses - they guarantee a certain style, a particular atmosphere 

and a well-known set of attitudes
83

. (ALTMAN, 1999, p. 25) 

  

Este tipo de construção traz à tona a seguinte afirmação: “If you've seen one you've 

seen 'em all'”
84

 (ALTMAN, 1999, p. 25). Entretanto, esse caráter previsível que envolve os 

gêneros é essencial para a identificação genealógica, pois, se cada obra produzisse um efeito 

único, a codificação genérica não existiria. Afinal, “(…) genre films depend on the cumulative 

effect of the film's often repeated situations, themes and icons”
85

 (ALTMAN, 1999, p. 25). 

Todavia, apesar da reprodução de alguns traços típicos do gênero, existe a possibilidade de se 

agregar novos elementos à narrativa, como por exemplo, as intervenções do estilo individual 

do diretor em um modelo genérico geral, numa espécie de combinação entre inovação e 

repetição. Para exemplificar tal fusão, Moine recorre à metáfora da máquina de lavar:  

 

 

When a firm plans to put a new washing machine on the market, it designs a 

machine that uses electricity, is manufactured at the least possible cost, and 

corresponds to certain technical criteria (electric norms, shape, energy consumption, 

programs for different washing cycles, efficiency, design, etc.). At the same time, it 

tries to create a machine that will distinguish itself, like a brand, from other makes 

of washing machines – by emphasizing the qualities that make its product different 

(a supplementary service, a choice of colors, a revolutionary system for eliminating 

creases, etc.)
86

. (MOINE, 2008, p. 65) 

  

É por esta razão que a identificação genérica  

 

(…) is only able to bind the spectator to the film through a preliminary 

communicative pact – a pact that opens up a space for negotiation when the film 

introduces new configurations and changes to the relationships in the system of 
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 Nomes como Boris Karloff, Errol Flynn, Jeanette MacDonald, John Wayne, Gene Kelly, Sylvester Stallone, 

Goldie Hawn e Arnold Schwarzenegger indicam mais do que apenas atores ou atrizes – eles garantem um 

determinado estilo, uma atmosfera particular e um conjunto de atitudes bem conhecidas. (Minha tradução) 
84

 Se viu um, viu todos. (Minha tradução) 
85

 Os gêneros cinematográficos dependem do efeito cumulativo das situações, temas e ícones frequentemente 

repetidos no filme. (Minha tradução) 
86

 Quando uma empresa planeja colocar uma nova máquina de lavar no mercado, ela desenvolve uma máquina 

que usa eletricidade, é fabricada com o menor custo possível e corresponde a determinados critérios técnicos 

(normas elétricas, forma, consumo de energia, programas para diferentes ciclos de lavagem, eficiência, design, 

etc.). Ao mesmo tempo, ela tenta criar uma máquina que irá se distinguir, como uma marca, das outras marcas de 

máquinas de lavar – enfatizando as qualidades que tornam o seu produto diferente (um serviço adicional, uma 

opção de cores, um sistema revolucionário para eliminar vincos, etc.). (Minha tradução) 
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conventions of the genre with which the viewer is already familiar
87

. (CASETTI, 

1998, apud MOINE, 2008, p. 91) 

  

Além do mais, o gênero é também uma categoria interpretativa, cuja relação entre 

produtor e espectador nem sempre ocorre da mesma maneira. Como já citado anteriormente, 

os contextos de produção e recepção devem ser considerados. Ademais, a mediação genérica 

é uma escolha do estúdio/autor/exibidor, de modo que sua referência nem sempre é 

manifestada. 

Também convém lembrar que esse aspecto redundante que deriva dos gêneros não 

implica, obrigatoriamente, algo negativo. Muitas vezes, o prazer do espectador emana, 

justamente, da reafirmação de propostas já conhecidas: “genre expresses the desires, 

aspirations, and beliefs of the audience”
88

 (MOINE, 2008, p. 71).  Deste modo, no que diz 

respeito à expectativa e surpresa dos espectadores, Altman apresenta a seguinte observação: 

“they may be looking for strong emotions, exciting scenes, novels situations and fresh 

dialogue, but like those who go to the amusement park in search of adventure, they would 

rather enjoy their excitement in a controlled environment that they recognize”
89

 (ALTMAN, 

1999, p. 25). Afinal, “if genres exist (…) and are produced in quantity over a relatively long 

period, it is because these films are successful and because the audience is responsive to the 

genre”
90

 (MOINE, 2008, p. 71).  

 É, ainda, importante destacar que, embora certos gêneros possuam estruturas muito 

bem definidas, nem sempre é possível evidenciar as ocorrências futuras, em especial, quando 

o filme não apresenta um único gênero:  

 

A text conflating two genres, say romantic comedy and documentary reporting or 

exploitation violence, might well put spectators in a potentially uncontainable 

quandary. Where one genre seems to assure the young lovers' safety, the other offers 

only an atrocious death
91

. (ALTMAN, 1999, p. 18) 
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 (…) somente se é capaz de ligar o espectador ao filme através de um pacto comunicativo preliminar – um 

pacto que abre espaço para negociação, quando o filme introduz novas configurações e alterações nas relações 

do sistema de convenções do gênero, com o qual o espectador já está familiarizado. (Minha tradução) 
88

 O gênero expressa os desejos, aspirações e crenças do público. (Minha tradução) 
89

 Eles podem estar procurando por fortes emoções, cenas excitantes, situações românticas e diálogo inédito, 

mas, assim como aqueles que vão a parques de diversão em busca de aventura, eles também desfrutarão seu 

entusiasmo em um ambiente controlado e reconhecível. (Minha tradução) 
90

 Se os gêneros existem (…) e são produzidos em quantidade durante um período relativamente longo, é porque 

estes filmes são bem sucedidos e porque o público responde ao gênero. (Minha tradução) 
91

 Um texto fundindo dois gêneros, digamos comédia romântica e documentário jornalístico ou filmes que 

exploram a violência, pode colocar os espectadores num dilema potencialmente incontrolável. Quando um 

gênero parece garantir a segurança dos jovens amantes, o outro oferece somente uma morte cruel. (Minha 

tradução) 
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O reconhecimento genérico pode contribuir na escolha do filme visto que, 

normalmente, sua identificação representa uma prévia daquilo que será apresentado na 

narrativa. E apesar de tal fato representar o fim da emoção perante o novo para muitos 

receptores, em alguns casos é exatamente o que o público procura. Afinal, “people see safety 

in the apparent stability of genre”
92

 (ALTMAN, 1999, p. 194). 

Após percorrer várias instâncias nas quais os gêneros interferem, bem como apresentar 

alguns dos diversos pontos que podem dificultar a classificação genérica, é pertinente trazer à 

argumentação a maneira pela qual as categorias genéricas são construídas. Diante da grande 

quantidade de gêneros e subgêneros existentes é natural que eles se fundamentem em níveis 

discursivos diferenciados: “the  properties that serve to characterize and identify genres are 

not always of the same nature”
93

 (MOINE, 2008, p. 13). 

Com base nos estudos de J.-M. Schaeffer – originalmente aplicados à literatura – 

Moine apresenta cinco níveis distintos de diferenciação que podem ser utilizados na 

construção de categorias genéricas, são eles: nível da enunciação, nível da destinação, nível 

da função, nível semântico e nível sintático. Em resumo, pode-se explicar esses níveis da 

seguinte maneira: 

 

(...) the level of enunciation corresponds to the question “Who speaks?,” that of 

destination to the question “To whom?,” and that of function to the question “With 

what effect?”. (…) The semantic level corresponds to the question “what is said” 

and the syntactic level to the question “How is it said?”
94

. (MOINE, 2008, p. 13-14) 

 

Neste estudo, serão utilizados os níveis semântico e sintático, já descritos na 

introdução desta pesquisa, por serem os mais apropriados de acordo com os objetivos 

traçados.   

Através dos pontos abordados neste subcapítulo é inegável a importância desta 

investigação, visto a influência exercida pelo gênero nas diversas áreas de atuação 

relacionadas  ao  produto  fílmico.  Conforme  exemplifica  o  teórico  Dudley Andrew: 

“genres serve a precise function in the overall economy of cinema, an economy involving an 

industry, a social need for production of messages, a vast number of human subjects, a 
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 As pessoas vêem segurança na aparente estabilidade do gênero. (Minha tradução) 
93

 As propriedades que servem para caracterizar e identificar os gêneros não são sempre da mesma natureza. 

(Minha tradução) 
94

 (...) O nível de enunciação corresponde à pergunta “quem fala?,” o da destinação à pergunta “para quem?” e o 

da função “com que efeito?”. (…) O nível semântico corresponde à pergunta “o que foi dito?” e o nível sintático 

“como foi dito?”. (Minha tradução) 
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technology, and a set of signifying practices”
95

 (ANDREW, 1984, apud ALTMAN, 1999, p. 

14).  

 Dadas as controvérsias que circundam a abordagem genérica, torna-se apropriado citar 

mais uma vez Altman , ao afirmar que “instead of a transparent vessel of communication 

between sender and receiver (...) genres must be seen as a site of struggle among users”
96

 

(ALTMAN, 1999, p. 99). Moine, igualmente, se manifesta ao afirmar que “the history of 

cinematic genres is (...) a complex phenomenon requiring us to take into account and 

articulate the interrelations between several different dimensions”
97

 (MOINE, 2008, p. 166). 

Por conseguinte, o que se pode, de fato, assegurar é que  “though no one can possibly imagine 

what the generic landscape will look like in another century, it seems clear to me that generic 

logic will continue to prove useful for a broad spectrum of users group”
98

 (ALTMAN, 1999, 

p. 194).  

Por fim, é importante mencionar que, embora a identificação genérica seja o ponto 

chave desta dissertação, existem outras maneiras de se classificar filmes, que não se baseiam 

nos elementos acima descritos. Como ilustra Moine, “films can be grouped around a director, 

an actor, a country, a period, a producer, a school, and so on”
99

 (MOINE, 2008, p. 4). 

Após debater sobre um fenômeno tão abrangente, espera-se ter demonstrado com 

clareza o valor desta pesquisa, sem, contudo, encerrar por definitivo esta discussão. O 

próximo item deste capítulo traz um levantamento histórico dos filmes juvenis nacionais, 

revelando as características que permitem enquadrá-los neste gênero.  

 

2.2 HISTÓRICO DA PRODUÇÃO NACIONAL DE FILMES JUVENIS 

 

 Neste espaço será apresentado um percurso dos filmes juvenis brasileiros partindo-se 

da década de 1950 – período de seu surgimento – aos dias atuais. Sem dúvida, muitos filmes 

não serão citados, visto que um mapeamento completo fugiria aos objetivos desta 
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 Os gêneros servem a uma função precisa na economia geral do cinema, uma economia que envolve uma 

indústria, uma necessidade social de produção de mensagens, um vasto número de sujeitos, uma tecnologia e um 

conjunto de práticas significativas. (Minha tradução) 
96

 Em vez de um recipiente transparente de comunicação entre o emissor e o receptor (...), os gêneros devem ser 

visualizados como um local de conflito entre os usuários. (Minha tradução) 
97

 A história dos gêneros cinematográficos é (...) um fenômeno complexo, e exige que levemos em consideração 

e articulemos as inter-relações entre várias dimensões diferentes. (Minha tradução) 
98

 Embora ninguém possa imaginar como o cenário genérico irá figurar em outro século, parece claro para mim 

que a lógica genérica continuará a se provar útil para um amplo leque de grupos de usuários. (Minha tradução) 
99

 Os filmes podem ser agrupados em torno de um diretor, um ator, um país, um período, um produtor, uma 

escola, entre outros. (Minha tradução) 
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dissertação
100

. Entretanto, houve um cuidado em mencionar as produções que ilustraram as 

principais características de “juvenilização” de cada decênio. Também cabe destacar que, 

ainda que o foco de estudo seja o cinema nacional, algumas menções ao cinema norte-

americano se fizeram necessárias, considerando-se que a produção hollywoodiana principiou 

esta tendência fílmica juvenil. As informações aqui expostas são sustentadas, sobretudo, pelos 

estudos de Bueno (2005).  

 Embora não se possa apontar com exatidão qual é o filme marco do cinema juvenil, é 

notória e repercussão causada pelo astro do cinema norte-americano, James Dean. Nos anos 

50 o ator surgiu como uma espécie de ídolo juvenil, representando o jovem em âmbito 

mundial: “Dean não representou apenas uma concepção norte-americana de adolescência, mas 

nas telas dos cinemas transformou-se na própria imagem de juventude, rapidamente 

compreendida, fortemente emotiva, facilmente transcendida pelas classes e nações” (BUENO, 

2005, p. 21). 

 Assim, em 1955, o astro protagonizou Rebel without a cause (Nicholas Ray), no 

Brasil, Juventude transviada, sendo não apenas o filme mais relevante de James Dean na 

disseminação da condição juvenil, mas, também, a obra que colaborou para a renovação da 

tradição e dos valores vigentes em Hollywood, ao abordar temas como “a delinqüência, o 

radicalismo, o sexo e a boemia, questões até então incompatíveis com a rígida moral 

hollywoodiana” (BUENO, 2005, p. 24). 

 Esses “problemas contemporâneos” passaram a fazer parte das produções voltadas à 

audiência jovem, que continuava a ganhar espaço. As salas de exibições permaneciam na 

preferência da juventude, mesmo com a ascensão da televisão na esfera do entretenimento 

familiar. Logo, para a conservação do lucro foi fundamental à indústria cinematográfica essa 

percepção das alterações no perfil do público frequentador, de modo a desenvolver filmes 

mais dirigidos a espectadores específicos.  

 Sobre esta notabilidade juvenil, Bueno traz os seguintes apontamentos a respeito do 

contexto da juventude do período: “eles estavam em grande número nas ruas, possuíam mais 

dinheiro que os jovens das gerações passadas e se auto-reconheciam como grupo social coeso 

em torno de interesses comuns” (BUENO, 2005, p. 25). Tais fatores contribuíram para 

visibilidade da “categoria”, de modo a favorecer a continuidade e ampliação das produções 

juvenis.  
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 Considerando-se que a produção contemporânea é o eixo central desta pesquisa.  
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 Igualmente lançado em 1955, o filme Sementes da violência, de Richard Brooks – 

título original, Blackboard Jungle –, juntamente com Juventude transviada marcaram as 

transformações ocorridas tanto no cinema quanto na sociedade, abrindo espaço para uma nova 

vertente de produção cinematográfica: os teenpictures. Comumente abreviados para teenpics, 

tais filmes buscam o consumo e a fruição juvenis, sendo um de seus elementos fundamentais, 

a chamada “juventude perigosa” (BUENO, 2005, p. 46). 

 No mesmo período ascenderam os filmes exploitation, expressão pejorativa que 

associa-se a três significados:  

 

(...) o primeiro se refere à divulgação e promoção que acompanha o lançamento de 

um filme; nesse sentido, diz-se que o filme é “explorado” pela publicidade, isto é, 

ele é um objeto de exploração. A segunda definição está associada à maneira pela 

qual o filme se direciona à sua audiência; dessa forma, o filme é um agente ativo que 

“explora” um determinado segmento do público, tais como mulheres, crianças, 

adolescentes, ou qualquer outro grupo. A definição pejorativa aparece no terceiro e 

último significado da expressão, associada a um tipo particular de filme realizado 

em torno de um assunto qualquer considerado oportunista, bizarro, libidinoso ou 

sensacionalista. (BUENO, 2005, p. 26) 

 

Bueno, apoiada nos estudos de Thomas Doherty, explica que os teenpics, por se 

encaixarem nos três sentidos descritos acima, podem ser considerados filmes exploitation:  

 

Eles eram intensamente explorados pelos esquemas publicitários, exploravam 

diretamente o segmento juvenil do público cinematográfico e abordavam 

exaustivamente o sexo, atrocidades, monstruosidades, bem como assuntos oportunos 

e controversos envolvendo a juventude dos anos 50 e 60. (BUENO, 2005, p. 26) 

 

Essa nova audiência jovem não passou despercebida pelo produtor Sam Katzman – um 

dos fundadores do cinema exploitation – que se dedicou à “produção de filmes realizados 

rapidamente e exclusivamente direcionados para o público de 15 a 25 anos, apontado pelas 

pesquisas como o principal frequentador das salas de cinema” (BUENO, 2005, p. 27). Com a 

produção focada no espectador e a alta do consumo juvenil, Katzman lançou, em 1956, o 

filme Ao balanço das horas, originalmente, Rock around the clock. Através da canção de Bill 

Haley
101

, o filme utiliza-se do rock’n’roll para despertar o interesse da juventude.  

Assim, após esta produção de Katzman, tal estilo musical não encontrou resistência 

para se inserir de forma mais intensa nas produções cinematográficas, em especial, no 

segmento juvenil, criando uma harmoniosa relação entre cinema, juventude e música, de 

modo que, “décadas depois, Kristin Thompson apontava a „juvenilização‟ da produção como 
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 Um dos pioneiros e popularizador do rock na década de 1950. 
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uma das principais transformações ocorridas no cinema clássico norte-americano” (BUENO, 

2009, p. 29). Sobre o surgimento do rock, Luis Antônio Groppo explica que este surgiu a 

partir do “(...) inter-relacionamento de três elementos sócio-culturais, em especial, 

desenvolvidos desde o fim do século XIX: a música popular, a juventude e a tecnologia de 

reprodução sonora” (GROPPO, 2000, apud BUENO, 2005, p. 32). 

Relativo ao encontro entre música e cinema, cumpre mencionar que alguns exibidores 

chegaram a comercializar cópias das partituras das músicas que integravam o filme, além das 

frequentes aparições dos próprios compositores no intuito de divulgar suas canções, tornando 

o encontro favorável para ambas as artes. Para Bueno, “a combinação entre rock e cinema foi 

a grande novidade da indústria cultural no final dos anos 50” (BUENO, 2005, p. 29). 

Ainda sobre o tema, vale citar a chegada do formato LP nas indústrias fonográficas, 

fator que impulsionou e sancionou a venda das trilhas sonoras dos sucessos cinematográficos, 

estreitando a relação entre as duas indústrias em escala global. “Com a ascensão do 

rock’n’roll, sobretudo, intensificou-se nos filmes o uso de compilações, ou seja, de canções já 

existentes e previamente gravadas incorporadas à narrativa cinematográfica” (BUEBO, 2005, 

p. 30). 

Como bem sintetiza a autora, “pode-se dizer que a sinergia entre as indústrias musicais 

e cinematográficas detectadas no contexto norte-americano, se reproduziu em outros 

mercados, como o brasileiro” (BUENO, 2005, p. 30). No Brasil, a precursora do rock foi a 

cantora Celly Campello, cujo primeiro sucesso foi a música “Estúpido Cupido”, uma 

regravação da música Stupid Cupid, de Neil Sedaka e Howard Greenfield. Suas canções 

fizeram parte de filmes como Jeca tatu (1959) e Zé do periquito (1960), ambos de Amácio 

Mazzaropi. Porém, o rock já podia ser percebido no cinema nacional dois anos antes, no filme 

de Carlos Manga: “o rock chegou a bordo do navio de De vento em popa (1957), 

transportando Oscarito vestido numa jaqueta de couro preta, com brilhantina nos cabelos, 

cantando „Calypso Rock‟, numa paródia de Elvis Presley” (BUENO, 2005, p. 34). 

No ano seguinte foi lançado o filme Alegria de viver (Watson Macedo, 1958), 

compreendido como “o embrião de um possível filme juvenil brasileiro, (...) uma das 

primeiras produções brasileiras a apresentar claramente a influência do rock e uma nítida 

tendência a „juvenilização‟ da narrativa fílmica” (BUENO, 2005, p. 34).  Embora ainda muito 

atrelado ao padrão de comédia musical produzida pela Atlântida, a película de Macedo exibia 

algumas modificações se comparada às chanchadas precedentes:  a “redução da função da 

figura cômica no enredo. (...)  a centralização de todo o argumento principal da trama no 
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núcleo jovem do elenco. (...) o enfraquecimento da figura do vilão e da vamp” (BUENO, 

2005, p. 35). 

 Essas alterações cinematográficas estão intimamente ligadas ao contexto da época. 

Como sustenta Bueno (2005), as gravadoras passaram a perder o interesse nas canções 

carnavalescas, passando a investir na chamada “música jovem”, que se encontrava em total 

ascensão. Tal fato “abriu espaço, portanto, para a inserção da „turma do rock‟ na produção das 

chanchadas”, assimilando o processo de juvenilização fílmica (BUENO, 2005, p. 36). 

 A década de 1950, mais especificamente no final, foi um intenso período para a 

relação cinema e música popular na cultura nacional, sendo que no ano de 1957, “dezoito 

filmes contavam com a participação de cantores em números musicais ou não” (BUENO, 

2005, p. 32). Além de Alegria de viver, produções como as ligadas aos cantores da Jovem 

Guarda também apresentavam certa propensão a juvenilização, utilizando-se da figura do 

jovem delinquente, outra marca do período. Para a autora, foram as mudanças sociais 

ocorridas no momento pós-guerra que “lançaram esses ritmos marginais para o centro das 

atenções, sobretudo da nova geração conduzida por uma moral questionadora dos antigos 

padrões de comportamento” (BUENO, p. 32). 

 Desta forma, a violação já não era um ato que se restringia ao vilão, estendendo-se, 

igualmente, aos mocinhos e mocinhas. Como exemplo pode-se mencionar o desrespeito às 

ordens familiares (como da personagem Bete, em Alegria de viver), o usufruto de uma vida 

boêmia (como ocorreria a King, no mesmo filme), entre outros pequenos deslizes. Todavia, 

 

Tais transgressões, esclarecidas e reintegradas à ordem familiar no final da narrativa, 

não constituíam uma ruptura na estrutura dramática nem na moral da chanchada, 

mas apontavam para uma futura desestruturação dessa fórmula que aconteceria 

poucos anos mais tarde em Os Cafajestes. (BUENO, 2005, p. 47) 

 

 Obra de Ruy Guerra, lançada em 1962, Os cafajestes, apoiada na delinquência juvenil, 

um dos problemas urbanos na ocasião, utilizou-se de estética e abordagem moderna, de modo 

a afetar a opinião pública. A produção fundamenta-se em assuntos polêmicos como drogas, 

estupro e extorsão. Como exemplifica Bueno: 

 

O olhar desafiante dos atores diretamente dirigido ao público, a captação de imagens 

externas, os cortes brutais, a iluminação estourada na tela, a trepidação da câmera na 

mão, a utilização de imagens estáticas iniciando ou fechando alguns planos e o 

deslocamento das personagens para fora do enquadramento da câmera eram recursos 

estéticos empregados por Ruy Guerra que funcionavam como estruturas de agressão 

à sensibilidade do espectador. Para expressar a delinqüência, o filme colocava-se 

como abertamente delinqüente e agressor, chocando o espectador não apenas com 
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uma estética incomum, mas também com a construção de personagens marcadas 

pela falta de perspectiva, desorientação e desilusão em relação ao futuro. (BUENO, 

2005, p. 48) 

 

Os Cafajestes já faz parte do chamado Cinema Brasileiro Moderno
 102

, que se estende, 

de maneira mais contundente, pelas próximas duas décadas. Assim, os anos 60 e 70 foram 

marcados por movimentos que inovaram nossa cinematografia – Cinema Novo, Tropicalismo 

e Cinema Marginal – que ao abandonar o perfil mais ingênuo das comédias populares, 

imprimiram certa agressividade em suas obras.  

Para Paulo Antonio Paranaguá, “o Cinema Novo propicia uma ruptura com o passado 

– a chanchada é proclamada inimigo público número um – por um radicalismo típico dos anos 

60, facilitado pela falta de continuidade característica da história do cinema até então” 

(PARANAGUÁ, 2012, p. 177). Foi através deste movimento que a cinematografia brasileira 

conquistou uma posição estável na história do cinema mundial. “A preeminência do diretor 

como motor dos projetos, a própria inexistência de um sistema de produção em série e 

uniformizado, conferem ao impulso iniciado nos anos 60 um caráter voluntarista” 

(PARANAGUÁ, 2012, p. 178). 

Ao que se refere ao jovem, este era considerado um sujeito ativo, ousado, consciente 

de sua condição em meio aos desdobramentos do sistema capitalista. Como descreve Bueno, 

“o jovem, mesmo quando retratado em seu cotidiano urbano e familiar, como era o caso dos 

filmes de Domingos ou Xavier de Oliveira, era o agente político revolucionário inserido na 

estrutura global das transformações sociais” (BUENO, 2005, p. 57). Atrelada aos embates 

ideológicos-políticos e singularizada por seu comportamento radical, a juventude 

impulsionava espetáculos provocativos.  

O ápice do Cinema Novo ocorreu no momento que antecede ao golpe militar de 1964, 

com a “trilogia do sertão do nordeste
103

”: Vidas secas (Nelson Pereira dos Santos, 1963), 

Deus e o diabo na terra do sol (Glauber Rocha, 1964) e Os fuzis (Ruy Guerra, 1964). Em 
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 Conforme determina Xavier, o Cinema Brasileiro Moderno “foi, sem dúvida, o período estética e 

intelectualmente mais denso do cinema brasileiro. As polêmicas formaram o que se percebe hoje como um 

movimento plural de estilos e idéias que, a exemplo de outras cinematografias, produziu aqui a convergência 

entre a “política dos autores”, os filmes de baixo orçamento e a renovação da linguagem, traços que marcam o 

cinema moderno, por oposição ao clássico e mais plenamente industrial” (XAVIER, 2001, p. 14). Para o autor, o 

ciclo moderno se “caracterizou como um processo dotado de uma clara unidade que não se abalou, pelo 

contrário, se alimentou das polêmicas e rupturas que marcaram o período mais vigoroso do cinema feito no 

Brasil. (...) o tipo de cinema que respondeu às inquietações das gerações que nele se engajaram – e as condições 

socioeconômicas do país, dentro do processo de modernização que, acelerado a partir do final dos anos 1950, 

provocou, de início, ventos favoráveis à produção de cinema, mas acabou por mostrar seus efeitos mais adversos 

nos anos 1980, com a hipertrofia da TV e a nova ordem planetária na esfera audiovisual” (XAVIER, 2001, p. 35-

36). 
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 Termo empregado por Paulo Antônio Paranaguá.  
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síntese, o primeiro filme, baseado no livro homônimo de Graciliano Ramos, delineia uma 

dolente exposição da situação do campo no nordeste brasileiro. Na obra consagrada de 

Glauber Rocha, Fernão Pessoa Ramos relata que “a intriga gira em torno de dois camponeses, 

Manuel e Rosa, que, desprovidos de seus meios de subsistência, erram pelo sertão, sendo 

atraídos, sucessivamente, pela religiosidade do messianismo e pelo banditismo do cangaço” 

(RAMOS, 2012, p. 600). Por sua vez, a última produção é considerada “um dos filmes 

emblemáticos do radicalismo político do momento, ao transpor para o Nordeste uma parábola 

antimilitarista” (RAMOS, 2012, p. 358).  

Nesse período, as produções nacionais de maior identificação junto à juventude 

acentuaram sua relação com o rock, principalmente com a Jovem Guarda.  Ultrapassando a 

esfera musical, o movimento cultural mesclava moda e comportamento, numa espécie de 

“manual” do jovem da época: “a Jovem Guarda delineou pioneiramente no Brasil um estilo 

juvenil, ou seja, articulou-se à construção de uma identidade urbana criada a partir do 

consumo, representando uma „subcultura derivada da cultura juvenil internacional‟
104

” 

(BUENO, 2005, p. 36-37). 

A novidade surgiu de um programa televisivo, de igual nome, apresentado pela TV 

Record, com início em 1965. O programa Jovem Guarda, que teve duração de três anos, era 

exibido nas tardes de domingo, a partir das dezessete horas. Conquistando grande audiência, a 

atração  

 

(...) reunia os principais representantes do iê-iê-iê, como Roberto Carlos, então já 

consagrado como o “rei”, Wanderléia, a “ternurinha”, o “tremendão” Erasmo 

Carlos, o “príncipe” Ronnie Von, além dos diversos grupos e artistas jovens que 

surgiram em torno do movimento. (BUENO, 2005, p. 37) 

 

Os astros da música vinham marcando presença nas telas de cinema desde a década 

passada, através de participações especiais, como Os Golden Boys em Cala a boca Etelvina 

(Eurides Ramos, 1958) e Eu sou o tal (Eurides Ramos, 1961); The Snakes – banda de Erasmo 

Carlos – participou do filme Minha sogra é da polícia (Aloísio T. de Carvalho, 1958), a 

produção ainda contava com a presença de Roberto Carlos, “numa pequena participação junto 

ao grupo Os Terríveis, criado por Imperial
105

” (BUENO, 2005, p. 38). Sérgio Murilo, 

igualmente representante do rock brasileiro, principiou no cinema com o personagem 
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 Expressão utilizada por Helena Abramo no livro Cenas Juvenis. São Paulo: Scritta, 1994. Embora Abramo 

utilize o termo ao analisar a juventude punk paulistana dos anos 80, Bueno também a considera válida se 

aplicada à identidade juvenil que se formou nos anos 60 em torno da Jovem Guarda.  
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 Carlos Imperial, produtor artístico nacional que marcou presença na música, no cinema, no teatro, na 

televisão, nos jornais e revistas, principalmente entre os anos 60 e 90.  
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Jorginho, no filme Alegria de viver, tendo participado, no mesmo ano, de outra obra de 

Watson Macedo, A grande vedete e, em 1960, integrou a produção Matemática, 0... amor, 10 

(Orlando Guy), através da performance “Rock da Morte”. 

Contudo, de pequenas aparições, os artistas do iê-iê-iê se tornaram elementos centrais 

em algumas narrativas, em particular, a partir da década de 1960. Como exemplo, é lícito citar 

Os Incríveis neste mundo louco (1967), filme que, como sugere o título, traz em destaque a 

banca “Os Incríveis”, documentando “as turnês internacionais do grupo, numa produção em 

cores de Primo Carbonari, dirigida por Brancato Jr.” (BUENO, 2005, p. 39). Com censura 

livre, o filme conseguia atingir ao público-alvo da banca.  

O fenômeno Roberto Carlos também se tornou ícone na grande tela, estrelando a 

trilogia de Roberto Farias: Roberto Carlos em ritmo de aventura (1967); Roberto Carlos e o 

diamante cor de rosa (1968); e Roberto Carlos a 300 km por hora (1971). A produção de 

1967 incorporou temáticas que conquistaram a audiência jovem:  

 

A primeira grande atração do filme era Roberto Carlos, que interpretava nas telas o 

seu próprio papel. O ídolo vivia (...) momentos de “fortes emoções”: perseguições 

de carros, vôos de helicópteros, acrobacias aéreas, passeios de barco, saltos de pára-

quedas, combates em tanques de guerra, enfim, experiências vividas na terra, na 

água e no ar. (...) As canções do rei integravam a estória de forma diegética e não-

diegética, ora funcionando como elemento documental, registrando a histeria pop 

criada em torno do ídolo juvenil, ora atuando como um componente da modernidade 

visual e musical da fita – funcionando como um “videoclipe”. (BUENO, 2005, p. 

44) 

 

  A fórmula funcionou e a fita se transformou em um “modelo extremamente bem 

sucedido de produção cinematográfica juvenil reproduzido nos dois filmes seguintes” 

(BUENO, 2005, p. 45). Como aponta a autora, Farias foi o responsável por trazer a 

“modernidade visual necessária para cativar o público adolescente” (BUENO, 2005, p. 43).  

Assim, a filmografia dirigida à juventude começava a ganhar mais espaço, de modo 

que alguns filmes traziam o recorte espectatorial no próprio título, como é o caso de Em ritmo 

jovem (Mozael Silveira, 1967), com a presença dos cantores Márcio Greyck e Adriana; 

Juventude e ternura (Aurélio Teixeira, 1968), com Erasmo Carlos e Wanderléia no elenco; 

Jovens pra frente (Alcino Diniz, 1969), que conta com a participação de Rosemary e Jair 

Rodrigues; Pais quadrados... filhos avançados! (J. B. Tanko, 1970), filme que serviu como 

“veículo promocional para o cantor Antônio Marcos, o „rebelde que prefere o iê-iê-iê e 

cabelos compridos‟” (BUENO, 2005, p. 45). Seguindo o mesmo direcionamento de público, 

há mais dois longas-metragens em que Tanko e Antônio Marcos trabalham juntos: “Som, 
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amor e curtição (1972) e Salve-se quem puder, o rally da juventude (1973), ambos bem 

sucedidos nas bilheterias” (BUENO, 2005, p. 45). 

 Ainda sobre o período 1950/1960 e a aproximação entre cinema e música com foco na 

mocidade, é essencial abordar outro importante movimento da música nacional: a Bossa 

Nova. Para Rita Morelli, a Bossa Nova representou o “(...) primeiro produto musical 

brasileiro que tinha ido efetivamente ao encontro do gosto dos jovens de classes médias 

urbanas, criando neles o hábito de consumir discos”, de modo a reconfigurar os modelos de 

consumo, produção e técnicas promocionais, conquistando a atenção dos universitários 

(MORELLI, 1991, apud BUENO, 2005, p. 50). 

 A Bossa Nova caracteriza-se pelo canto falado de tom coloquial, renunciando ao 

“canto impostado e forte das gerações musicais anteriores, aproximando-se, assim, da fala 

cotidiana” (BUENO, 2005, p. 49). A nova tendência musical também ganhou notoriedade 

pelo frequente uso de temas sociais, em especial, após o golpe militar de 1964. Desta forma, a 

música também se mostrou como um mecanismo de contestação política, constituindo uma 

forma de resistência à coibição imposta pela ditadura. Igualmente é atribuída à Bossa Nova a 

responsabilidade pela renovação da música popular brasileira (MPB).  

 Não tardou o aparecimento das composições bossa novistas nas obras 

cinematográficas.  Segundo Bueno, “as primeiras produções do cinema brasileiro moderno 

(...) encontraram nas canções da bossa nova, posteriormente substituídas pelo desdobramento 

do movimento musical em canções politicamente engajadas, sua principal trilha sonora” 

(BUENO, 2005, p. 49).  

Diante de dois movimentos distintos em ascensão, as estratégias mercadológicas da 

época passaram a enfatizar as “divergências estéticas e musicais existentes entre Jovem 

Guarda e Bossa Nova, rapidamente transformadas em dois „grupos‟ rivais e distintos, não 

raramente associados, respectivamente, às definições de „alienados‟ e „engajados‟” (BUENO, 

2005, p. 52). Todavia, o que se percebeu é que, mesmo com gêneros musicais diversos, havia 

algo em comum: ambos operavam juntos “na formação de um mercado mais racionalizado e 

segmentado, integrando vários canais de comunicação no lançamento e divulgação de 

produtos diferenciados voltados a um público comum, o juvenil” (BUENO, 2005, p. 53). 

De qualquer forma, a “rivalidade” musical foi amplamente explorada pelos programas 

de televisão: 

 

Em meados dos anos 60, a programação musical atrelada aos ritmos do rock e da 

bossa nova consolidou-se junto ao público brasileiro, conquistando diferentes faixas 
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etárias e sociais, mas fortalecendo-se, sobretudo, entre os jovens. A televisão 

desempenhou um papel fundamental na consolidação da música como produto 

comercial e na juventude como seu principal público consumidor. (BUENO, 2005, 

p. 37) 

 

Essa competitividade também chegou aos cinemas. O filme Essa gatinha é minha 

(Jece Valadão, 1966), já trazia a disputa em seu cartaz de divulgação: “Uma comédia que é o 

fino do legal! IÊ-IÊ-IÊ x BOSSA NOVA em „Essa gatinha é minha‟” (BUENO, 2005). O 

anúncio ainda evidenciava a adversidade entre os protagonistas: “PERY RIBEIRO, o máximo 

em música Bossa Nova! e JERRY ADRIANI, o bárbaro de música Jovem Guarda” (BUENO, 

2005).  

Os esquemas publicitários em torno do rock e da MPB se propagaram a todos os 

produtos que, de alguma maneira, usufruíam da música jovem. “Engajado ou alienado, o 

importante para a indústria cultural era ser jovem” (BUENO, 2005, p. 53). Assim, a figura 

juvenil continuou sendo utilizada no cinema nacional, retratando, com frequência, o cotidiano 

do jovem carioca de classe média, em meio às transformações sociais. Tais produções foram 

lançadas no final dos anos 60, estendendo-se à década seguinte: Garota de Ipanema (Leon 

Hirszman, 1967); Todas as mulheres do mundo e Edu Coração de Ouro (ambos dirigidos por 

Domingos de Oliveira, em 1967); Marcelo zona sul e André a cara e a coragem (os dois 

filmes de Xavier de Oliveira, datados, respectivamente, de 1970 e 1971).  

Ainda sobre o contexto do final dos anos 60, é ponderoso registrar que a censura e a 

repressão corroboraram para o fim do Cinema Novo, que “envereda para o tropicalismo ou 

mesmo para o exílio” (PARANAGUÁ, 2012, p. 178). Acerca do novo movimento, Bueno 

atesta que 

 

 (...) o tropicalismo (...) foi um movimento fortemente marcado por uma visualidade, 

intensidade e sensibilidade, características da vida urbana. As transformações 

materiais e sensoriais da vida moderna, sentidas principalmente no ambiente urbano, 

por meio de suas vitrines, passagens, ruas e avenidas, parques de diversões, bancas 

de jornais e revistas, museus e necrotérios, perpassavam toda a criação tropicalista. 

(BUENO, 2005, p. 61) 

 

O Tropicalismo ou Tropicália teve origem no 3º Festival de Música Popular Brasileira, 

exibido pela TV Record, em 1967, com a eclosão das canções “Alegria, Alegria”, de Caetano 

Veloso e “Domingo no Parque” de Gilberto Gil. Os tropicalistas modificaram as letras das 

canções de modo a incorporar aos discos de cunho comercial questões que costumavam ser 

articuladas por trabalhos mais conceituais.  Ainda que fortemente atrelados à revitalização do 

cenário musical, os ideais defendidos pelo tropicalismo repercutiam em toda cultura nacional, 
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interferindo nos gostos vigentes, na política, no comportamento: Segundo Carlos Calado, 

“utilizando estilos e formas já existentes no repertório da música popular brasileira, o 

movimento estava mais interessado em expor e implantar uma nova atitude. Antes de tudo, 

sua intervenção era crítica” (CALADO, 2010, p. 297). 

No entendimento de Ismail Xavier,  

 

Um dado central do biênio 1967/1968 (...) é a recusa de uma visão dualista do 

Brasil. Esta sublinhava a oposição entre um país rural, matiz da identidade nacional, 

e um país urbano, lugar de uma descaracterização da cultura por força da invasão 

dos produtos da mídia internacional. O tropicalismo, de modo especial, instaura uma 

nova forma de relação com tais influxos externos e produz o choque com suas 

colagens que trabalham a contaminação mútua do nacional e do estrangeiro, do alto 

e do baixo, do país moderno – em pleno avanço econômico e urbanização – e do 

país arcaico, este que até setores da esquerda cultivavam, no plano simbólico, como 

reserva da autenticidade nacional ameaçada. Em sua montagem de signos extraídos 

de contextos opostos, o Tropicalismo promoveu o retorno do modernismo de 

Oswald de Andrade e combateu uma mística nacional de raízes, propondo uma 

dinâmica cultural feita de incorporações do Outro, da mistura de textos, linguagens e 

tradições. No cinema moderno brasileiro, tal mistura é a tônica de cineastas como 

Joaquim Pedro, a partir de Macunaíma, Sganzerla, Ivan Cardoso, Arthur Ornar e 

Júlio Bressane, cuja obra é feita de invenções-traduções que convocam um 

amplíssimo repertório. (XAVIER, 2001, p. 30) 

 

 

Ainda referente à sétima arte, cabe mencionar que a banda “Os Mutantes”
106

, uma das 

representantes do tropicalismo, participou do filme As amorosas (Walter Hugo Khouri, 1968). 

Os roqueiros, juntamente com Roberto Carlos, também constituíram a trilha sonora de Os 

paqueras (Reginaldo Farias, 1969), ambas as produções protagonizadas por atores jovens e 

com foco na temática juvenil, tendo tal faixa-etária como público-alvo. Em 1971, “Os 

Mutantes ficaria registrada na película do documentário dirigido por Carlos Augusto Oliveira, 

Som alucinante” (BUENO, 2005, p. 63).  

O tropicalismo durou pouco menos de dois anos, em decorrência da prisão de Gilberto 

Gil e de Caetano Veloso.  Suas criações libertárias “ocorreram entre a segunda metade de 

1967 e dezembro de 1968, quando o governo impõe o Ato Institucional nº 5, que inicia o 

período mais repressivo da ditadura” (XAVIER, 2001, p. 28). No entanto, mesmo décadas 

mais tarde, os traços da Tropicália foram absorvidos por diversos artistas, pois, como avalia 

Calado; “(...) não há dúvida de que os efeitos da rebelde enchente tropicalista foram bem mais 

abrangentes e duradouros do que poderiam imaginar, na época, aqueles que a consideravam 

um simples modismo oportunista” (CALADO, 2010, p. 297-298). 
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 Banda de rock inicialmente composta por Arnaldo Baptista, Rita Lee e Sérgio Dias. Liminha e Dinho Leme 

também passaram pelo grupo.  
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Conjuntamente com o Tropicalismo irrompem as produções do chamado Cinema 

Marginal. De modo geral, o longa-metragem A margem (1967), do estreante Ozualdo 

Candeias é indicado como precursor do movimento. Menos duradouro que o Cinema Novo, o 

Marginal caracteriza-se, entre outros aspectos, pela ideologia da contracultura
107

, pelo recorte 

intertextual, pela representação do abominável – no intuito de despertar o espectador de sua 

alienação diante de cenas impactantes. Adota, muitas vezes, “o diálogo com o cinema 

pornográfico, o filme B e a produção precária hollywoodiana” (RAMOS, 2012, p. 175). 

Revestindo-se desses atributos, o filme O bandido da luz vermelha (Rogério Sganzerla,1968) 

é considerado uma obra referência na produção marginal.  

A relação com artistas musicais também se desenvolveu no movimento: 

 

Com Os Mutantes, o rock brasileiro ingressou na contestação da contracultura. A 

vida em comunidades hippies ganhou hinos como a Balada do Louco, de Arnaldo 

Baptista e Raul Seixas. A expressão cinematográfica do fenômeno ficou a cargo de 

Carlos Bini, diretor do “primeiro filme hippie brasileiro”, É isso aí bicho
108

 (1969). 

(BUENO, 2005, p. 63-64) 

 

Cantores como Gil e Caetano também se fizeram ouvir na trilha sonora de Meteorango 

Kid, o herói intergalático (André Luiz Oliveira, 1969), obra representante da cultura juvenil 

alternativa. Conforme situa Bueno, “estudantes, cabeludos, figuras do „desbunde geral‟ 

povoavam a fita, rodada num reduto da contracultura, Arembepe, na Bahia” (BUENO, 2005, 

p. 65). 

O jovem e sua habitual desorientação que legitimam o período são frequentemente 

retratadas pelas criações do Cinema Marginal: “(...) esses filmes mostram uma juventude que 

responde, à sua maneira, aos horrores e temores de uma época difícil e autoritária” (RAMOS, 

2012, p. 176). Desta forma, alguns filmes juvenis mostraram-se audaciosos, utilizando uma 

linguagem mais ousada e agressiva, como Roberto Carlos em ritmo de aventura, citado por 

Bueno. Para a autora:  

 

Roberto Farias incorporou no cinema de entretenimento uma estrutura de paródia e 

ironia típica de produções marginais, trabalhando ainda com tensões características 

do cinema moderno, como o jogo entre o real e o sonho, a clareza e a obscuridade, 

sem obrigar, contudo, o espectador a integrar esse jogo para usufruir dos prazeres da 

narrativa, oferecidos também pelas seqüências de aventura e recortes musicais. 

(BUENO, 2005, p. 60) 
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 Definida por Fernão Ramos como uma ideologia importada dos Estados Unidos e que “pode ser sintetizada 

no horizonte ideológico de „sexo, drogas  e rock' n roll‟)” (RAMOS, 2012, p. 174). 
108

 Originalmente intitulado Geração bendita, o filme teve seu nome alterado numa tentativa de burlar a censura 

da época.  
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Embora tenha adicionado filmes marcantes à cinematografia do país, de maneira geral, 

a produção marginal começou a limitar-se a partir de 1973, de modo que seus diretores 

seguiram por caminhos diversos. Entretanto, como evidencia Ramos, “é inegável a marca 

duradoura que suas propostas imprimiram no cinema brasileiro” (RAMOS, 2012, p. 177). 

Retornando à passagem da década de 1960 para os anos 70, é crucial apontar o 

surgimento da Embrafilme, empresa de economia mista
109

, criada em 1969 através do Decreto 

nº 862, de 12 de dezembro, que passou a financiar e distribuir os filmes nacionais, sendo que 

alguns deles conseguiram ultrapassar o marco de três milhões de espectadores: Dona flor e 

seus dois maridos (Bruno Barreto, 1976); Lúcio Flávio e o passageiro da agonia (Hector 

Babenco, 1977); A dama da lotação (Neville de Almeida, 1982); além de filmes de “Os 

Trapalhões”.  

Foi também a gestão da Embrafilme que “levou o cinema nacional aos grandes 

festivais internacionais, como os de Cannes, Veneza e Berlim” (BALLERINI, 2012, p. 33). O 

reconhecimento além das fronteiras se deu através dos filmes Eles não usam black tie (Leon 

Hirszman, 1981 – Veneza), Eu sei que vou te amar (Arnaldo Jabor, 1986 – Cannes) e A hora 

da estrela (Suzana Amaral, 1986 – Berlim). 

 Apesar das acusações que a empresa recebia da mídia, dos cineastas e da própria 

opinião pública, principalmente em relação à má gestão administrativa e ao favoritismo com 

determinados projetos, nesta época, o market share do cinema brasileiro chegou a ultrapassar 

os 30%: “até a chegada do século 21, o auge do cinema brasileiro em market share ocorrera 

na era da Embrafilme, entre 1974 e 1984, com aumentos sucessivos da participação dos 

filmes nacionais no mercado, começando com 15% e chegando a 32% em 1982” 

(BALLERINI, 2012, p. 33). 

Também neste período as tendências perderam um pouco a densidade, abrindo espaço 

para a firmação de novos gêneros, entre eles, o juvenil, que teve, nos anos 80, seu período de 

maior destaque, mesmo com o prelúdio da crise dos anos 90. Sobre tal situação, Arthur 

Autran relata que 

 

A crise da economia brasileira, com a escalada inflacionária, que se acentua no 

último governo militar – de João Batista Figueiredo –, não apenas provoca o 

aumento dos custos de produção como ainda afasta grande parte do público tanto 

dos filmes nacionais quanto dos estrangeiros. O fechamento de quase dois terços das 

salas de cinema, mais expressivo no interior dos estados, reflete bem a queda global 

de público, que prefere a televisão e o videocassete. Central nesse processo é o 
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 André Gatti esclarece a questão: “A União, representada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), ficou 

com 70% das ações e os 30% restantes foram diluídos entre outras entidades de direito público e privado – 

alguns sócios minoritários eram produtores” (GATTI, 2012, p. 265).  
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esfacelamento da EMBRAFILME (...) que, nos anos 70, teve importante papel tanto 

no avanço do cinema brasileiro no mercado interno quanto no financiamento de 

filmes artisticamente importantes. A empresa passou, progressivamente, a não dar 

mais conta do amplo leque de tarefas que deveria cumprir, pois, além de contar com 

menos investimentos do Estado, não conseguia reaver o dinheiro investido devido à 

retração do mercado. (AUTRAN, 2012, p. 35-36) 

 

Xavier também se manifesta acerca do contexto da época, caracterizando o Brasil 

como um país em que  

 

(...) a urbanização avança mas o cinema se retrai, sendo precocemente atropelado 

pelo aguçamento da crise econômica e política do cinema brasileiro. E o colapso de 

1990, talvez pela proximidade, estabeleceu um hiato radical que projetou sobre toda 

a produção anterior a pecha do ciclo encerrado. (XAVIER, 2001, p. 39) 

 

Em meio a esse retrocesso cinematográfico, Bueno justifica a ascensão das culturas 

juvenis pela inserção dos jovens das classes mais baixas em atividades remuneradas:  

 

Uma das mudanças mais significativas no tocante à produção cultural juvenil nos 

anos 80, em relação às décadas anteriores, foi sua abrangência. Se nos anos 50 e 60 

essa produção concentrou-se entre os jovens da classe média urbana, a partir dos 

anos 70 os setores operários tiveram acesso mais direto às experiências e produtos 

juvenis. Isso ocorreu graças à incorporação dos jovens de baixa renda ao mercado de 

trabalho formal, possibilitando as transformações dos padrões de consumo. 

(BUENO, 2005, p. 77) 

 

Em complemento a essa questão, Dayrell sustenta que a inserção ocupacional juvenil 

criou condições “para maior autonomia e liberdade em relação à família, pela possibilidade do 

consumo de bens e pela garantia de um mínimo de lazer, enfim, é o trabalho que possibilita a 

vivência da própria condição juvenil” (DAYRELL, 2002). Portanto, na segunda metade do 

século XX, as transformações dos padrões de consumo de bens culturais e o reconhecimento 

da juventude como categoria social autônoma gerou uma área de produção fílmica destinada a 

esse público. Como explicam Catani e Gilioli:  

 

A partir da década de 1980, os estudos sobre a juventude converteram-se, em grande 

medida, em estudos culturais, nos quais se analisa a influência cada vez maior das 

culturas juvenis sobre as indústrias culturais, a moda, a comunicação e os cenários 

da vida cotidiana das cidades. (CATANI; GILIOLI, 2008, p. 95) 

 

Com uma atmosfera mais leve, diferente da proposta do Cinema Moderno, os filmes 

da década de 1980 ampliam seus elementos de identificação com o público jovem. No 

entendimento de Autran, “os anos 80 são marcados, sobretudo, pela decadência das formas de 

produção cinematográfica desenvolvidas no Brasil durante o decênio anterior” (AUTRAN, 
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2012, p. 36). Para o estudioso, além dos filmes infantis, outra tendência “que se desenvolveu 

com sucesso de público foi aquela voltada para jovens” (AUTRAN, 2012, p. 36). Como 

representantes desta linha, Autran destaca os filmes Menino do Rio e Garota dourada 

(Antônio Calmon, 1981 e 1983, respectivamente) e Bete Balanço (Lael Rodrigues,1984), 

produções que serão melhor discutidas  posteriormente.  

Seguindo o rastro musical das décadas anteriores, no período 1970/1980, é a vez da 

“geração disco”. Novamente, os consumos musical, cinematográfico e televiso são conectados 

através de um forte apelo comercial para atrair a juventude. O triunfo do cinema norte-

americano que atingiu mais de 6 milhões de espectadores – Saturday night fever (John 

Badham, 1977) –, lançado no Brasil como Os embalos de sábado à noite e protagonizado por 

John Travolta, operou como modelo para as produções nacionais. “A partir daí, „ritmos‟, 

„embalos‟ e „alucinantes‟ se tornaram palavras constantes, quase obrigatórias, na atração de 

um público juvenil” (BUENO, 2005, p. 69). 

Assim, em 1978, Antônio Calmon inaugurava sua primeira produção dirigida 

especificamente ao público juvenil: Nos embalos de Ipanema, cujo personagem principal é 

interpretado por André de Biase
110

. O filme relata a história do jovem Toquinho, um surfista 

pobre que envereda pelos caminhos da prostituição para poder conquistar o amor de Patrícia e 

realizar um grande sonho: surfar no Havaí.  

De acordo com Bueno, “os „embalos‟ do título se referiam muito mais às aventuras 

sexuais do que propriamente às incursões ao mundo da discoteca” (BUENO, 2005, p. 71). 

Entretanto, apesar da polêmica apresentada pelo enredo – visto que seu conteúdo foi 

considerado impróprio para menores de 18 anos – o filme foi comercializado como uma 

produção juvenil, aproveitando-se da referência às discotecas subentendida na denominação 

da obra.  

No ano seguinte, a tendência disco avançou e foram lançadas as películas Vamos 

cantar disco, baby, de J. B. Tanko e Sábado alucinante, dirigida por Cláudio Cunha. Para 

Bueno, o filme de Tanko se enquadra como um dos vários produtos que são “muito mais 

disco nos títulos e na publicidade do que propriamente na estética” (BUENO, 2005, p. 68). Já 

a produção de Cunha, apoiava-se no sucesso de Os embalos de sábado à noite para alavancar 

sua divulgação:  
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 Imagem padrão de surfista, com seu corpo bronzeado e cabelos queimados do sol, o ator aparece em outras 

produções de Calmon, também no papel de adorador do surf.   
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Cunha não pretendia com o seu filme oferecer ao público apenas um “similar” da 

produção norte-americana, mas desvendar a verdade escondida por trás das luzes da 

discoteca, mostrar o que Os embalos de sábado à noite não mostrava – ao menos foi 

esse o mote explorado pela publicidade da fita. (BUENO, 2005, p. 70) 

 

Com a classificação 16 anos, Sábado alucinante conseguia atingir a jovem plateia 

atraída pelo universo das discotecas, de modo que a obra conquistou mais de um milhão de 

espectadores. A campanha de divulgação também se embasou em recursos próprios, ao 

enfatizar, repetidamente, “que o longa havia sido „inteiramente rodado numa discoteca, 

grande sensação do momento‟” (BUENO, 2005, p. 70).  

Aproveitando a moda das danceterias, o filme Bete Balanço, lançado em 1984 e 

dirigido por Lael Rodrigues, extrapolou o marketing em torno das casas noturnas para 

adentrar nos mega concertos, ainda que o foco musical da narrativa fosse o rock. Assim,  

 

As bandas reunidas na trilha sonora do filme – Barão Vermelho, Titãs, Lobão & Os 

Ronaldos, Celso Blues Boy, Brylho e Metralhatxeca – apresentaram-se ao vivo em 

30 de agosto de 1984 num evento chamado “Festival Bete Balanço de Rock”, no 

ginásio do Anhembi, em São Paulo. (BUENO, 2005, p. 191-192) 

 

 Além das festas promocionais, Bete Balanço teve as canções de sua trilha sonora 

maciçamente divulgada nas rádios, de modo a tornar o produto familiar para seu público. 

Convém, também, mencionar a inovação de linguagem proposta pelo filme através da 

"estética do videoclipe". Tal recurso se caracteriza pela montagem acelerada e fragmentada, 

multiplicidade visual, não linearidade da narrativa, planos curtos, misturados e justapostos, 

além de forte apelo emocional. Assim, Bete Balanço é definido por Bueno como “um filme 

capaz de despertar empatia e familiaridade dos adolescentes e jovens por meio de uma 

temática contemporânea, alta qualidade técnica e linguagem visual moderna” (BUENO, 

2008).  

 Esta mistura de elementos juvenis e musicais fizeram de Bete Balanço um modelo a 

ser seguido nos dois filmes seguintes dirigidos por Lael Rodrigues: Rock estrela (1986) e 

Rádio pirata (1987). Também Tropclip (Luiz Fernando Goulart, 1985), considerado um 

congênere de Bete Balanço, apresenta a história de quatro jovens que, ao se encontrarem 

casualmente, percebem que pelo talento de cada um podem criar seu primeiro videoclipe.  

Da mesma forma, aproveitou-se da estética do videoclipe a produção de Carlos 

Diegues, lançada em 1987: Um trem para as estrelas. Mesclando os elementos “jovens”, 

“música” e “drogas”, o filme traz a história do saxofonista Vinicius “que, logo após conseguir 

um trabalho ao lado de um grande astro do rock, Cazuza, deparava-se com o desaparecimento 
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de sua namorada, Nicinha, o que o levava a percorrer a cidade em busca da amada” (BUENO, 

2005, p. 185). O envolvimento com o tráfico de drogas foi a causa da detenção da garota.   

As músicas de sucesso entre a garotada tornaram-se quase um elemento indispensável 

nos filmes juvenis. Integrando a trilogia do rock dos anos 80
111

, de Lael Rodrigues, Rock 

estrela seria  

 

(...) o filme do verão de 1986. (...) A chegada às salas durante o carnaval, entretanto, 

não foi despropositada. Partindo da conhecida combinação há muito utilizada pelas 

comédias populares, ou seja, uma seleção de temas musicais entremeados por 

alguma ação, Rock Estrela era uma chanchada juvenil, conforme afirmava seu 

próprio diretor. (BUENO, 2005, p. 198) 

 

 Acerca das datas de estreias nas salas de exibição, é notável que, com a intenção de 

atrair crianças e jovens no período de recesso escolar, os meses de férias eram os mais 

favoráveis para o gênero juvenil. “Apostar na sazonalidade da fita foi uma estratégia de 

mercado recuperada pelos filmes juvenis com relativo sucesso. Para as produções juvenis, 

tornar-se o „filme do verão‟ era a garantia de fartas bilheterias” (BUENO, 2005, p. 171). 

Com proposta semelhante àquela apresentada por Rock estrela, o filme Rockmania, 

dirigido por Adnor Pitanga (1986), remonta as chanchadas em um formato voltado à 

juventude: “(...) um filme clean, sem palavrões, sem sexo explícito, inocente” (BUENO, 

2005, p. 198). Segundo Bueno, a trama combina “uma ação centralizada na gravação de um 

vídeo-clipe do cantor Marcelo, a uma série de reviravoltas, com canções de Kiko Zambianchi, 

Plebe Rude, Marcelo, Zero e Dulce Quental, entre outros representantes da música pop” 

(BUENO, 2005, p. 198). Mesmo não simbolizando um fenômeno, a produção conquistou uma 

audiência satisfatória no ano de 1987. 

 Antecedendo Rockmania na exploração da linha pop, ritmo que ascendeu na década de 

1980, marcado por sua sonoridade fácil, refrões acentuados e batidas eletrônicas, é cabível 

mencionar o grande sucesso juvenil de 1981: Menino do Rio, de Antônio Calmon.  Lulu 

Santos, em plena evolução em termos de reconhecimento, é um dos pilares da trilha sonora.  

Em parceria com Nelson Motta, o cantor transformou as canções da película em uma criação 

propícia para o mercado jovem que se destacava.  

 Calmon aproveitou a mesma estratégia em Garota Dourada (1983), ainda que a 

música – de igual nome –, não integrasse a trilha sonora do filme: 
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 Composta pelo filmes Bete Balanço; Rock estrela e Rádio pirata. 
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(...) o título do segundo filme era homônimo a uma canção já conhecida do público, 

estratégia utilizada por Barreto e Calmon para incorporar à produção uma 

publicidade já consolidada por outro produto e por outros meios. Dessa forma, o 

título provocava simultaneamente a familiaridade e a curiosidade do espectador em 

relação à fita. (BUENO, p. 175-176) 

 

 Assim, a autora acredita que eram as canções que teciam o elemento central de 

“serialidade dos filmes, tanto na escolha dos títulos quanto no desenvolvimento das 

narrativas. Elas trabalhavam como um dispositivo interno de mediação entre os próprios 

filmes, bem como entre os filmes e os espectadores” (BUENO, 2005, p. 179-180). Diante do 

exposto, é possível compreender o forte vínculo existente entre as indústrias fonográfica e 

cinematográfica que se firmou por anos no cinema nacional, seja na composição das trilhas 

sonoras – no intuito de seduzir a audiência por meio de um mecanismo musical –, seja pela 

participação dos cantores como parte do elenco da película, inclusive como protagonistas ou, 

ainda, pelas festas de divulgação dos filmes realizadas em casas noturnas.   

 Recuperando o filme Menino do Rio, cabe mencionar que o longa consagra a praia 

como o ambiente propício ao desenvolvimento das sociabilidades juvenis. Com figuras 

sociais claramente definidas – os jovens – “generalizou-se uma espécie de „estrutura de 

sentimentos‟ relativa à praia e aos seus freqüentadores que a associou à idéia de liberdade, 

modernidade e consumo, tríade formadora de uma nova mitologia da vida urbana” (BUENO, 

2005, p. 16). 

 Sem as intervenções do mundo adulto, a praia era o local em que os corpos dourados 

usufruíam a juventude plena, de modo a conceder espaço a uma nova imagem promovida 

pelos jovens dos anos 80: o surfista, que se destacou como uma espécie de “Tarzan 

contemporâneo, atrelado às forças da natureza e afastado dos males da civilização” (BUENO, 

2005, p. 167).  

Além do cenário litorâneo, a produção explorava esportes que eram a sensação da 

época – asa delta, surf e windsurf – contava com a presença de André de Biase como 

protagonista da trama, e ainda possuía censura de catorze anos, ou seja, havia uma união de 

componentes que contribuíram para o sucesso da obra que conseguia atingir grande parte de 

seu público-alvo, conquistando a segunda melhor bilheteria do ano.  

Outro fator que cooperou para o desenvolvimento do gênero juvenil na década foi o 

progresso no campo literário, com a ampliação de obras destinadas ao público infantojuvenil. 

Algumas destas obras seriam, mais tarde, transportadas para outros formatos, como o cinema, 

o teatro e a televisão, integrando o universo das adaptações.  
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Como atesta Bueno (2005), o mercado literário voltado a crianças e adolescentes 

existe no Brasil desde a década de 1930, tendo se fortalecido nas décadas posteriores com o 

auxílio de programas governamentais e também institucionais que, principalmente a partir dos 

anos 60, dedicaram-se na difusão destes livros. Assim, uma indústria específica para o 

segmento estava se expandindo: 

 

Incentivar a leitura entre os jovens era igualmente incentivar o crescimento de uma 

produção industrial de livros juvenis, requerendo investimentos financeiros, 

inovações tecnológicas, racionalidade produtiva, profissionais especializados e 

eficientes estratégias de comercialização, ampliando os pontos de vendas, 

aumentando os títulos de lançamentos, intensificando o vínculo entre editoras, 

autores e leitores, além de inserir na linguagem literária referências da cultura de 

massa. (BUENO, 2005, p. 125) 

 

Este processo conquistou novos leitores e, igualmente, ajustou seus produtos a esse 

público. O avanço da década de 1980 se deu tanto em relação ao número de livros publicados 

quanto na expansão de autores e editoras interessados neste empreendimento. Por 

conseguinte, os livros clássicos começaram a dividir espaço com a nova literatura, inclusive, 

nas bibliotecas de instituições de ensino. “As séries Vaga-lume, Rosa dos Ventos, Para gostar 

de ler, Outras terras outros jovens, são os melhores exemplos da modificação nos hábitos de 

leitura dos estudantes de primeiro e segundo grau durante os anos 80” (BUENO, 2005, p. 

126).  

É importante destacar que nos livros, assim como nos filmes juvenis, não é apenas a 

temática que caracteriza o gênero, mas, também, toda a estrutura
112

 pensada para satisfazer as 

particularidades deste público. “Não só o conteúdo do texto devia seduzir totalmente o jovem, 

mas também a diagramação do livro e suas ilustrações, ou seja, também seu aspecto visual 

encantaria o leitor” (BUENO, 2005, p. 127). 

Com os jovens no centro das indústrias do entretenimento, uma única obra passou a 

ser explorada por mais de um segmento. Tal realização já havia sido testada há muito tempo 

por Monteiro Lobato através da série de livros Sítio do picapau amarelo, posteriormente 

traduzida para um programa televisivo. Entretanto, foi nos anos 80 que essa prática se 

disseminou com maior frequência, havendo apropriações literárias feitas pela sétima arte, bem 

como o processo inverso. Como exemplo, é possível citar os filmes Verdes anos (Carlos 
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 Como exemplo, Bueno traz o filme Cidade oculta (Chico Botelho, 1986), cuja estética é muito próxima 

daquela apresentada pelas histórias em quadrinhos. A semelhança é tão marcante que, para a autora, “muitas 

vezes nos sentimos tentados a falar sobre uma „diagramação‟ do filme, a começar por sua preocupação gráfica, 

cuidadosamente elaborada nas cores, letras e disposição do título do filme” (BUENO, 2005, p. 136).  
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Gerbase e Giba Assis Brasil, 1984); Com licença, eu vou à luta (Lui Farias, 1986); Feliz ano 

velho (Roberto Gervitz, 1988) e Dedé mamata (Rodolfo Brandão, 1988).  

O livro “Dedé Mamata”, escrito por Vinicius Vianna, o “filho do Vianinha”
113

, gerou 

grande expectativa. Porém, lançada por uma editora pequena, a Anima, sua primeira edição 

não impactou os consumidores, de modo que, devido ao lançamento da obra no formato 

fílmico, foi cogitada sua reedição pela Record, editora maior e mais influente.  

Com licença, eu vou à luta traçou um caminho mais promissor. Adaptação 

autobiográfica de Elaine Maciel, o livro vendeu cerca de 140 mil exemplares ao retratar a 

trajetória de uma “adolescente confrontada com a impossibilidade de viver plenamente a 

rebeldia juvenil sem conseqüências” (BUENO, 2005, p. 160). De maneira mais específica, 

pode-se dizer que o livro relata “os conflitos familiares e as dificuldades para viver a própria 

sexualidade num ambiente doméstico repressivo e violento” suportado pela jovem. (BUENO, 

2005, p. 160). Nas salas de exibição, o filme repetiu a carreira bem sucedida do livro.  

Por sua vez, as tramas de Verdes anos e Feliz ano velho expandiram o duplo projeto 

literatura/cinema, sendo apresentadas também no teatro. O primeiro teve seu roteiro  

 

(...) baseado num conto homônimo de Luiz Fernando Emediato. Dirigido por Carlos 

Gerbase e Giba Assis Brasil, o filme teve pré-estréia no Festival de Gramado em 9 

de abril de 1984 e conquistou o Prêmio Revelação. Naquele mesmo ano, Verdes 

Anos, juntamente com outras histórias escritas por Emediato, foi publicado no livro 

que ganhou o seu nome. A primeira edição se esgotou poucos meses depois. No ano 

seguinte, o conto foi adaptado ao teatro por Roberto Bomtempo e levado aos palcos 

cariocas. (BUENO, 2005, p. 154) 

 

Já “Feliz Ano Velho” – o livro – foi lançado em 1982 na Coleção “Cantadas 

Literárias”, série que misturava escritores nacionais e estrangeiros, “voltada exclusivamente 

para o público jovem e bastante conectada aos novos estilos literários surgidos com o 

desenvolvimento do mercado de livros no Brasil” (BUENO, 2005, p. 150). Repleto de 

experiências juvenis, a autobiografia de Marcelo Rubens Paiva culmina com o acidente que o 

deixou paraplégico.  Nos cinemas, a adaptação “obteve em seu lançamento boa recepção de 

crítica e de público” (RAMOS, 2012, p. 335). Quanto ao teatro,  

 

No ano seguinte ao seu lançamento em livro, a história fora levada aos palcos com 

semelhante sucesso, dirigida por Paulo Betti, trazendo o ator Marcos Frota como a 

personagem Mário e recebendo a premiação de melhor produção e melhor direção 

do ano pela Apetesp. A peça procurou criar um esquema promocional alternativo, 

circulando principalmente entre os universitários. Em 1986, na Unicamp, ela foi 
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 Expressão cunhada por Bueno. 
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representada juntamente com um show do grupo Legião Urbana, reunindo um 

público de 6 mil pessoas no campus. (BUENO, 2005, p. 152) 

 

Para Bueno, através das adaptações o cinema intensificou o processo de aproximação 

com o público jovem, visto que elas “eram extremamente favorecidas pela linguagem clara, 

direta e imagética das obras juvenis. Diante das telas, a projeção-identificação encontrava um 

novo meio capaz de integrar afetivamente leitores e personagens” (BUENO, 2005, p. 151).  

Foi também neste período que os filmes “terrir”
114

 – marca registrada de Ivan Cardoso 

– se consolidaram junto à juventude. De acordo com Remier Lion, o terrir pode ser 

compreendido como “chanchada psicodélica de horror classe B (...), a versão brasileira e 

udigrudi de um subgênero de comédia bastante antigo, de grande popularidade e 

constantemente reinventado pelo cinema” (LION, 2012, p. 117). Embora não se configure 

como gênero juvenil propriamente, o terrir encontrou nos jovens seus principais espectadores. 

Novamente baseado no cenário cinematográfico norte-americano, o terrir seguiu a 

lógica dos filmes exploitation, utilizando-se do cunho excêntrico e oportunista proporcionado 

pelo terror. Assim,  

 

Vampiros, zumbis, múmias, lobisomens e várias outras “esquisitices” foram 

combinados ao universo dos colegiais e adolescentes norte-americanos, em 

produções como Teenage Zombies (1957) e Teenage Monster (1958) ou em filmes 

de maior repercussão como I Was a Teenage Werewolf (1957) e I Was a Teenage 

Frankstein (1957). (BUENO, 2005, p. 143-144) 

 

A tendência também se espalhou pelo cinema britânico com início nos anos 70, em 

uma combinação de juventude, rock e horror.  Filmes como Lust for a vampire (Jimmy 

Sangster, 1971), Dracula A.D. (Alan Gibson, 1972), Psychomania (Don Sharp, 1973), Teen 

wolf  (Rod Daniel, 1985) e Fright night (Tom Holland, 1985) são algumas amostras descritas 

por Bueno. 

Já no contexto brasileiro, foi a partir da década de 1980 que a espantomania
115

 atingiu 

seu apogeu, sendo o período em que Ivan Cardoso deixou suas contribuições mais relevantes 

do terror com humor: O segredo da múmia
116

 (1982), protagonizado por Wilson Grey, que 

interpreta um “cientista maluco que usa uma múmia egípcia como cobaia em experiências” 
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 Terror para rir (BUENO, 2005, p. 144). 
115

 Expressão empregada por Lion. 
116

 “O filme é sucesso de público no Brasil e desperta a atenção dos fãs do cinema de horror no exterior. O 

segredo da múmia conquista mais de 20 prêmios, inclusive o de melhor filme no FESTIVAL DE CINEMA 

FANTÁSTICO DE MADRI” (Lion, 2012, p. 118).  
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(LION, 2012, p. 118); As setes vampiras 
117

 (1986), “chanchada hitchcockiana para curtidores 

de cinema, uma colcha de retalhos classe B, repleta de defeitos especiais e sintonizada com os 

novos campeões de bilheteria americanos da espantomania” (LION, 2012, p. 118); O 

escorpião escarlate: uma aventura (1993), que apresenta na grande tela “as aventuras do 

Anjo, herói criado por Álvaro Aguiar para a RÁDIO NACIONAL, sucesso entre a garotada na 

década de 1950” (LION, 2012, p. 118).  

Ainda que tais produções trouxessem alusões aos jovens dos anos 50 e 60, a juventude 

da década de 1980 certamente poderia usufruir as “referências a um universo familiar e 

conhecido, inúmeras vezes repetido em seriados televisivos, produções cinematográficas e 

revistas juvenis” (BUENO, 2005, p. 147). Na sequência, com a disponibilização das obras em 

vídeo e na televisão aberta, “o „ivampirismo‟ podia atingir a faixa abaixo dos 18 anos e se 

realizar completamente como uma produção juvenil” (BUENO, 2005, p. 147-148). 

Ao se referir à televisão, torna-se conveniente citar o êxito alcançado pelo terrir 

através da novela Vamp: 

 

(...) o terrir se consolidou junto ao público juvenil pelas mãos de Antônio Calmon, 

que explorou plenamente o potencial jovem das comédias de horror no folhetim 

televisivo Vamp, exibido entre 1991 e 1992 no horário das 19h00 na Rede Globo e 

que chegou a atingir a maior audiência na programação televisiva na ocasião. 

(BUENO, 2005, p. 149) 

 

 Também importa registrar a presença de alguns atores e atrizes jovens que se 

configuraram como uma estratégia na conquista de um público específico ou, nos dizeres de 

Bueno, “uma espécie de formação, mesmo precária, de um star system juvenil” (BUENO, 

2005, p. 159). Como representantes femininas, torna-se imprescindível citar Débora Bloch, ao 

interpretar Bete, em Bete Balanço, exibindo a figura da jovem guerreira que se propagou pela 

década de 1980. “Ela seria sucedida por Andréa Beltrão e Malu Mader, as quais consolidaram 

igualmente essa imagem na televisão” (BUENO, 2005, p. 159). 

 Na vertente masculina, a referência ficou a cargo dos artistas Guilherme Fontes, por 

seus papéis em A cor de seu destino
118

 (Jorge Durán, 1986), Um trem para as estrelas e Dedé 

Mamata; André de Biase, o eterno surfista de Menino do Rio e Garota dourada; além de 

Marcos Breda, com carreira arquitetada no cenário cultural gaúcho – cinema e teatro – como 

protagonista de Feliz ano velho e participação em Verdes anos. 
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 Outro triunfo de Ivan Cardoso, considerando-se que o filme foi visto por mais de um milhão de espectadores. 
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 Filme que lançou, além de Guilherme Fontes, outros jovens atores como Marcos Palmeira e Andréa Beltrão. 
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 Do mesmo modo, merecem destaque as atrizes Fernanda Torres e Ana Beatriz 

Nogueira. A primeira,  

 

Interpretou Inocência (1982) na adaptação da obra de Visconde de Taunay por 

Walter Lima Jr.; atuou como a jovem que enfrenta o fim de um relacionamento 

amoroso em Eu sei que vou te amar (1984) de Arnaldo Jabor; viveu a adolescente 

caipira em A marvada carne (1985) de André Klotzel, filme baseado no estudo de 

Antônio Cândido sobre os caipiras paulistas; e representou Eliane, a garota rebelde e 

determinada de Com licença, eu vou à luta (1986), dirigido por Lui Farias. 

(BUENO, 2005, p. 159-160) 

 

Já Ana Beatriz, além de outras premiações, foi eleita a melhor atriz no Festival de 

Berlim de 1987, por sua atuação em Vera, obra de Sérgio Toledo de 1986. A intérprete 

consolidou “a imagem da „jovem desgraçada‟ no cinema juvenil brasileiro dos anos 80. (...) 

Nogueira ficou fortemente atrelada ao papel que estrelou, conquistando um espaço 

inquestionável no star system juvenil da década” (BUENO, 2005, p. 160-161). 

A participação destas e de outras estrelas jovens também influenciou na atribuição de 

um caráter mais juvenil que pode ser percebido em algumas obras infantis, como é o caso dos 

filmes de Os trapalhões, lançados entre 1987 e 1989. Baseada nos estudos de José Mário 

Ortiz Ramos, Bueno explica que nestas produções é possível identificar uma tendência a 

“abandonar gradualmente o caráter burlesco das ações em favor de uma modernização da 

narrativa, privilegiando as temáticas juvenis sobre as infantis e aproximando os enredos de 

um imaginário cinematográfico mundializado” (BUENO, 2005, p. 203). 

Esse amadurecimento da trama foi acentuado pela presença de Afonso, Nill, Marcelo e 

Marcos, componentes da banda Dominó, que integraram as produções desse período, 

expandindo suas participações para além dos números musicais e rápidas aparições – como 

ocorre em Os fantasmas trapalhões (J. B. Tanko, 1987) – para papéis de destaque, inclusive 

com atuações mais expressivas que os trapalhões Mussum e Zacarias, como declara a própria 

Bueno (2005). A notoriedade do quarteto musical como representantes do viés juvenil é 

reconhecível nos filmes Os heróis trapalhões: uma aventura na selva e O casamento dos 

trapalhões, ambos dirigidos por José Alvarenga Jr e com estreia em 1988.  

Por sua vez, a atriz, cantora, apresentadora e modelo Angélica, igualmente contribuiu 

para o sucesso cinematográfico de Os trapalhões junto a um público “mais crescido”. A artista 

inicia seus trabalhos com os humoristas no filme Os heróis trapalhões: uma aventura na 

selva; na sequência, Angélica faz parte do elenco de Os trapalhões na terra dos monstros 
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(Flávio Migliaccio, 1989), de modo a ocupar o papel feminino antes destinado à Xuxa
119

 – 

ainda que esta integre mais um filme junto ao quarteto em 1990. Assim, iniciando os anos 90, 

embora a discussão sobre a década de 1980 não tenha se encerrado,  

 

(...) Angélica seria a protagonista de uma incursão inédita da Renato Aragão 

Produções no segmento juvenil, a realização de Uma Escola Atrapalhada. Nesse 

filme, a “juvenilização” deixava de ser uma tendência dos filmes do quarteto e 

ganhava autonomia, invertendo os papéis tradicionalmente ocupados pelos 

comediantes, que passavam de protagonistas a coadjuvantes (Renato Aragão) e 

participantes especiais (Dedé, Mussum e Zacarias). A cena principal era ocupada por 

Angélica, pelo roqueiro Supla e pela boy band sucessora do grupo Dominó, o 

Polegar, além de um elenco juvenil composto por Maria Mariana, Leonardo Briccio, 

Márcia Monteiro, Mariana Crochemore, Patrícia Perrone e Selton Melo. (BUENO, 

2005, p. 204) 

 

Diante do mapeamento apresentado é perceptível que, nos anos 80, houve uma 

preocupação mais acentuada para a formação de um público específico. Estratégias e 

planejamentos mercadológicos foram cuidadosamente empregados para atrair o público 

jovem que ascendia. A respeito, Bueno traz como exemplo o bem-sucedido Menino do Rio:   

 

Cada detalhe se transformava num dispositivo de sedução do público jovem – dos 

ruídos às músicas, do argumento à direção, dos diálogos aos letreiros, do close dos 

atores às paisagens, dos cartazes promocionais às estratégias de exibição, tudo 

convergia na materialização de Menino do Rio como o mais adequado “filme para o 

verão” da década. (BUENO, 2005, p. 171) 

 

Xavier também elaborou suas considerações sobre o período. Além de sublinhar uma 

ampliação do pólo de produção nacional – projetos desenvolvidos em São Paulo, Rio de 

Janeiro e Rio Grande do Sul – o autor tece as principais transformações em relação à fase 

anterior: 

 

(...) o cinema que se adensou em meados dos anos 1980, que se destacou em 

festivais e debates, afirmou propostas alheias aos parâmetros de cinema moderno, 
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 A artista atuou em diversos filmes de Os Trapalhões: O Trapalhão na arca de Noé (Del Rangel, 1983); Os 

Trapalhões e o mágico de oroz (Vítor Lustosa e Dedé Santana, 1984); Os Trapalhões no reino da fantasia (Dedé 

Santana, 1985); A princesa Xuxa e os Trapalhões (José Alvarenga Jr., 1989); O mistério de Robin Hood (José 

Alvarenga Jr., 1990), também conhecido como Xuxa e Os Trapalhões em o mistério de Robin Hood. Ao 

contrário de Angélica, que imprimiu certa juvenilidade aos filmes de Os trapalhões, a presença de Xuxa atestava 

uma atmosfera voltada ao público infantil. A datar de 1988, em virtude de seu sucesso como apresentadora de 

televisão, a rainha dos baixinhos alcançou autonomia suficiente para estrelar seus próprios filmes, cujo pontapé 

foi Super Xuxa contra o baixo astral (Anna Penido), de modo que as produções em torno da apresentadora se 

intensificaram a partir dos anos 2000. Porém, foi no ano de 1990, em plena estagnação do cinema nacional, que 

Xuxa lançou o seu filme de maior bilheteria: Lua de cristal, de Tizuka Yamasaki, que atraiu cerca de 5 milhões 

de espectadores. Em Lua de cristal Xuxa interpreta a personagem Maria da Graça que, para Bueno, em função 

“da mensagem moral direcionada ao público infanto-juvenil, (...) sucedia Bete Balanço no imaginário juvenil 

como a jovem batalhadora e determinada „que nascera para brilhar” (BUENO, 2005, p. 202). 
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principalmente no que diz respeito à preocupação com um “estilo nacional” ou os 

diagnósticos gerias do país, voltando-se mais para um corpo a corpo com os dados 

dominantes da produção internacional que lhe era contemporânea. (XAVIER, 2001, 

p. 37-38) 

 

O próprio Xavier acrescenta: “(...) o novo cinema dos anos 1980 afastou-se de seus 

temas e estilos, enterrou a estética da fome, afirmou a técnica e a „mentalidade profissional‟” 

(XAVIER, 2001, p. 38). 

Passando-se à década seguinte, apesar de um processo de produção mais intenso e das 

diversas obras que alcançaram grande bilheteria nos anos 80, a situação do cinema brasileiro 

registrou sua fase mais improdutiva, e não apenas para os filmes juvenis, mas para o 

desenvolvimento cinematográfico como um todo. O então presidente Fernando Collor de 

Mello extinguiu vários órgãos promotores do cinema nacional, incluindo a Embrafilme, o 

Conselho Nacional de Cinema (CONCINE), a Fundação do Cinema Brasileiro (FCB), assim 

como a Lei Sarney de incentivo à cultura e a lei de reservas do mercado. Conforme explica 

Ballerini: 

 

O cinema brasileiro passa a viver, então, seus piores anos desde sua criação. Sem os 

mecanismos de proteção, como a cota de tela e recursos para os produtores, houve 

uma abertura irrestrita às importações, fazendo que o público do cinema nacional 

passasse de quase 35% em 1983 para 10% em 1990 e quase 0% em 1993. 

(BALLERINI, 2012, p. 35) 

 

Para Luiz Zanin Orichio, “nessa fase mais estéril da entressafra, o curta-metragem 

manteve vivo o fazer cinematográfico no Brasil” (ORICHIO, 2012, p. 172). Entretanto, 

devido à escassa comercialização deste formato, cuja exibição, quase sempre, restringe-se aos 

festivais, os espectadores pouco puderem apreciar a filmografia nacional, de modo a se 

aproximarem ainda mais dos produtos norte-americanos.  

Outra consequência da crise foi a alteração no perfil do famoso Festival de Cinema de 

Gramado: “a partir de 1992, a mostra competitiva gaúcha tornou-se internacional (ibero-

americana, depois latina), formato adotado até hoje, pois não havia filmes brasileiros para 

exibir” (ORICHIO, 2012, p. 172). 

Após este período de “quase inexistência”, o presidente Itamar Franco sanciona, em 

1993, a Lei do Audiovisual
120

, cujo projeto original partiu de um grupo de cineastas. A lei 

“começou a despertar interesse do mercado cinematográfico brasileiro, principalmente graças 

à liberação de verbas de incentivo à produção, por meio do Prêmio Resgate do Cinema 

Brasileiro, o pontapé inicial da Retomada” (BALLERINI, 2012, p. 39). 
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 Lei nº 8.695/93, de 20 de julho de 1993. 
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Orichio é quem esclarece os benefícios propiciados pela lei: 

 

A lei contém dois mecanismos básicos de captação de recursos. Em seu artigo 1, 

prevê que a aquisição de Certificados de Investimentos Audiovisuais pode ser 

abatida do imposto de renda devido (3% para pessoas jurídicas e 5% para pessoas 

físicas). Os certificados são regulamentados pela Comissão de Valores Imobiliários, 

depois de o projeto do filme ser aprovado pela Secretaria para o Desenvolvimento 

do Audiovisual do Ministério da Cultura. O segundo mecanismo está previsto no 

artigo 3 e faculta às empresas estrangeiras que exportam obras audiovisuais para o 

país a utilização em coproduções de filmes brasileiros de até 70% do imposto de 

renda a ser pago quando da remessa de rendimentos às suas matrizes. (ORICHIO, 

2012, p. 173) 

 

Através da aplicação da lei, a produção de filmes brasileiros aumentou 

consideravelmente.  Como aponta Ballerini (2012), a produção nacional que em 1993 foi de 

apenas cinco filmes, mais que dobrou no ano seguinte, tendo sido lançadas doze obras.  

Embora o cenário tenha começa a se alterar em 1993, somente em 1995 foi lançado o 

filme considerado o início da Retomada: Carlota Joaquina, princesa do Brazil, de Carla 

Camurati, que conseguiu um público superior a um milhão de espectadores. Retomada foi 

como ficou conhecido este período de novos mecanismos de apoio à produção e consequente 

aumento no número de filmes realizados, de modo que os “profissionais de cinema e a 

imprensa voltassem a acreditar na possibilidade de um novo crescimento do cinema nacional” 

(BALLERINI, 2012, p. 42). A Retomada também representou o retorno do público às salas de 

exibição para apreciar as obras nacionais.  

A ampliação na produção também permitiu que a cinematografia brasileira 

apresentasse abordagens bastante variadas, impedindo a criação de um rótulo, como muito foi 

feito no passado. Essa diversidade temática e estilística intensificou-se ainda mais no século 

XXI, na Pós-retomada. Orichio acredita que essa heterogeneidade seja resultado dos 

interesses particulares de seus criadores, um reflexo do individualismo que se acentua nos 

últimos tempos. Por conseguinte, sobre a produção brasileira dos anos 90, o autor considera 

ser bastante improvável seu enquadramento “nos limites de um movimento estético. Não 

existe o que se poderia chamar de uma escola do novo cinema brasileiro, uma linha diretriz 

que unifique uma poética (no sentido amplo do termo) ou mesmo uma política” (ORICHIO, 

2012, p. 173). 

Para melhor elucidar a questão, é proveitoso trazer, novamente, os dizeres de Orichio: 

 

Nos anos 90 apareceram obras cujo palco é o tenso ambiente urbano (Um céu de 

estrelas); releituras do ciclo do cangaço (O cangaceiro, de Aníbal Massaini Netto; 

Baile perfumado, de Paulo Caldas e Lírio Ferreira; Corisco & Dadá, de Rosemberg 
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Cariry); comédias de costumes (Pequeno dicionário amoroso, de Sandra Werneck, e 

Como ser solteiro, de Rosane Svartman); tentativas de atualização da chanchada 

(For all – o trampolim da vitória, de Buza Ferraz e Luiz Carlos Lacerda); thrillers 

policiais (Os matadores); comédias (O homem nu, de Hugo Carana, e Ed Mort, de 

Alain Fresnot), releituras de episódios históricos (Carlota Joaquina, de Carla 

Camurati; Guerra de Canudos, de Sérgio Rezende; O que é isso, companheiro?, de 

Bruno Barreto); crônicas urbanas de sabor agridoce (Sábado e Boleiros, de Ugo 

Giorgetti); cinebiografias (Lamarca, coração em chamas e Mauá, de Sérgio 

Rezende; Tiradentes, de Oswaldo Caldeira; O velho, de Toni Venturi); adaptações 

de clássicos da literatura (O guarani, de Norma Bengell, e Policarpo Quaresma, de 

Paulo Thiago). (ORICHIO, 2012, p. 173-174) 

 

 Outra marca que merece ser mencionada em relação ao cinema dos anos 90 é seu 

retorno ao cenário internacional, inclusive em festivais renomados
121

, além de uma abertura 

ainda maior para a produção de longas-metragens realizados fora do eixo Rio-São Paulo, já 

iniciada na década anterior. Mais uma vez, é Orichio quem exemplifica com precisão: 

 

Anahy de las Misiones, de Sérgio Silva, e Lua de outubro, de Henrique Freitas Lima, 

no Rio Grande do Sul; O amor está no ar, de Amylton de Almeida; Vagas para 

moças de fino trato, de Paulo Thiago; e Fica comigo, de Tizuka Yamasaki, no 

Espírito Santo; Baile perfumado, em Pernambuco; Louco por cinema, de André Luiz 

Oliveira, Conterrâneos velhos de guerra, de Vladimir Carvalho, e No calor da pele, 

de Pedro Jorge de Castro, no Distrito Federal; Sertão das memórias, de José Araújo, 

e Vamos a Beirute, de Marcus Moura, no Ceará; No coração dos deuses, de Geraldo 

Moraes, em Tocantins. (ORICHIO, 2012, p. 174) 

 

 Finalmente chega-se aos anos 2000, foco deste estudo. Assim, sobre a transição 

Retomada/Pós-retomada, que se passa neste período, Ballerini traz os seguintes 

esclarecimentos: 

 

(...) no que concerne à Retomada, podemos admitir que ela começou em 1995, com 

Carlota Joaquina, e terminou em 2002, com Cidade de Deus, já que, com o início do 

século 21, foram apresentadas novas peças para um maquinário cinematográfico que 

já estava a toda velocidade. (BALLERINI, 2012, p. 49) 

 

Para o autor: 

 

O cinema brasileiro da Pós-retomada tem como marca principal sua enorme 

heterogeneidade, representada por um mosaico que une filmes autorais, estudantis, 

experimentais e produções voltadas para a indústria do entretenimento, sendo que 

estas últimas têm se tornado cada vez mais numerosas. (BALLERINI, 2012, p. 51) 
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 O filme O sertão das memórias (José Araújo, 1996) conquistou a seção latino-americana do Sundance 

Festival; A ostra e o vento, de Walter Lima Jr., lançado em 1997, pleiteou a mostra competitiva do Festival de 

Veneza no mesmo ano; Os longas O quatrilho (Fábio Barreto, 1995), O que é isso, companheiro? (Bruno 

Barreto, 1997) e Central do Brasil (Walter Salles, 1998) permitiram ao Brasil estar entre os cinco finalistas do 

Oscar - nos anos de 1996, 1998 e 1999, respectivamente – na categoria de melhor filme de língua estrangeira, 

sendo que o último filme foi premiado com o Urso de Ouro, no Festival de Berlim, no ano de 1998, além de a 

protagonista Fernanda Montenegro ter conquistado o troféu de melhor atuação feminina no mesmo festival.  
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Neste cenário, novas investidas foram feitas visando o público jovem. Como exemplo 

é cabível citar Jorge Furtado, através dos filmes Houve uma vez dois verões (2002) e Meu tio 

matou uma cara
122

 (2004). Na produção de 2002, o diretor ingressa no universo juvenil sem 

ser trivial: “Furtado está bem à vontade no roteiro, com frases inteligentes e boas sacadas que 

constroem um filme leve e agradável de se ver” (RAMOS, 2012, p. 326). Além dos jogos de 

fliperama – responsáveis pelo desencadeamento da trama, a trilha sonora apresenta-se como 

ingrediente propício de atração da juventude, contendo músicas como “Calor da hora” (Papas 

da Língua); “Without you” (Wander Wildner); “Coração tranquilo” (Pato Fu); “Nasci pra 

chorar” (Cássia Eller); “Não faço este tipo” (Tequila Baby), composta especialmente para o 

filme, entre outras. Como certifica Ramos, “a trilha sonora baseada em rock & roll está bem 

pontuada e ajuda na composição do filme” (RAMOS, 2012, p. 326). As aventuras realizadas 

durante as férias escolares nas praias gaúchas completam a atmosfera juvenil.  

Laís Bodanzky também tem contribuído para a consolidação do gênero juvenil. Sua 

estreia no formato longa-metragem foi com Bicho de sete cabeças (2001), baseado no livro 

“Canto dos malditos”, autobiografia de Austregésilo Carrano Bueno. O filme reproduz de 

“modo bastante realista a introspecção de um jovem levado progressivamente à loucura. 

Internado pelo pai ao ser pego em casa com um cigarro de maconha, Neto (o protagonista) 

inicia sua viagem exasperada no sistema psiquiátrico brasileiro” (RAMOS; MIRANDA, 

2012, p. 84-85). Embora com atributos mais pertinentes ao drama, a produção não deixa de 

explorar as vivências adolescentes, ainda que prevaleça um ar lúgubre. Em virtude da 

repercussão em torno de Bicho de sete cabeças, Bodanzky se firmou “como uma das 

principais representantes da nova geração do Cinema Brasileiro que emerge na virada do 

século XXI” (RAMOS; MIRANDA, 2012, p. 84). 

Em 2010, após experimentar uma temática pouco trabalhada no cinema – a terceira 

idade – introduzida em sua segunda produção
123

, Bodanzky retoma a segunda etapa da vida, a 

adolescência, em As melhores coisas do mundo. O filme enfatiza a intensidade das relações, 

comum nesta faixa-etária, aprofundando as ações do cotidiano. O roteiro é inspirado na série 

de livros Mano, escrita por Gilberto Dimenstein e Heloísa Prieto. De maneira envolvente, a 

fita traz ao público questões que percorrem a condição juvenil de hoje, como 

homossexualidade, a falta de privacidade em função das redes sociais, homicídio, entre 

outras. A respeito de sua produção, Ramos e Miranda esclarecem que 
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 Por ser a obra central deste estudo, suas principais características serão discutidas na parte de análise.  
123

 Trata-se do filme Chega de saudade (2007), que apresenta “uma visão bem atual da vida na terceira idade” 

(RAMOS; MIRANDA, 2012, p. 85). 
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O filme é desenvolvido a partir de laboratório realizado em escolas particulares de 

São Paulo, trabalhando com atores que são os próprios jovens em seu terreno. O 

cenário são as escolas que frequentam. A ação respira realismo, com os adolescentes 

à vontade para falar do cotidiano que vai fluindo com as dúvidas e emoções da 

idade. (RAMOS; MIRANDA, 2012, p. 85) 

 

Outro diretor que transita pelo terreno juvenil é Arthur Fontes. Em 2002 o diretor 

inaugurou sua primeira produção direcionada – porém, não limitada – à juventude, ainda que 

se trate de um documentário: Surf adventures, o filme. Conforme anunciado na própria capa 

do DVD, o filme registra “os melhores surfistas brasileiros viajando pelo mundo em busca da 

onda perfeita. Os ídolos da atualidade surfando nas melhores ondas do mundo: Havaí, 

Indonésia, Brasil, África do Sul e Califórnia” (SURF..., 2002, Capa). A produção não foca 

apenas nos cenários e ondas incríveis, mas revela um pouco das aventuras das viagens, dos 

encontros e das descobertas dos jovens surfistas.  

Cinco anos mais tarde, Fontes encabeçou o filme Podecrer (2007), agora sim, uma 

obra totalmente juvenil. Protagonizada por Dudu Azevedo e Maria Flor, a película tem seu 

roteiro baseado no livro homônimo, escrito por Marcelo O. Dantas. A trama se desenvolve em 

torno das dúvidas e aflições em relação ao futuro, vivenciadas por uma turma do terceiro ano 

do ensino médio. O ambiente principal do enredo é a escola em que estudam os personagens, 

local que também serve de palco para as apresentações da banda batizada de “Podecrer”. A 

presença da banda serve tanto para discutir a questão da carreira musical enquanto profissão – 

tão almejada por muitos jovens –, quanto para reforçar a íntima relação destes com as 

canções, visto que muitos descobriram na música uma oportunidade de se expressar – como 

também ocorre com os personagens Mano e Pedro em As melhores coisas do mundo, por 

exemplo – ou, nas palavras de Martín-Barbero, “encontraram na música seu idioma por 

excelência” (MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 16). 

Também é apropriado citar a diretora Ana Luiza Azevedo, que assim como Jorge 

Furtado, iniciou sua carreira no formato longa-metragem com uma produção juvenil, o 

premiado
124

 Antes que o mundo acabe (2009). Adaptação do livro
125

 de Marcelo Carneiro da 

Cunha, o filme retrata a vida no interior do país sob a ótica de um adolescente de quinze anos, 

Daniel, que além de perder a namorada para seu melhor amigo, tem que tomar a difícil 
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 Entre outras premiações, a obra foi eleita como melhor filme juvenil no 15º Schlingel – Festival Internacional 

de Cinema para Crianças e Jovens, realizado na Alemanha, em 2010. A categoria contou com a participação de 

cento e onze produções, oriundas de trinta e oito países. Também ganhou o prêmio Guri – melhor longa de 

ficção – no 19º Divercine, Festial Internacional de Cinema para Crianças e Jovens em Montevidéu, Uruguai, 

igualmente no ano de 2010. Foi, ainda, premiado como melhor longa-metragem juvenil pelo 2º CINECITA – 

Festival Internacional de Cinema e TV Infantil e Juvenil – Bogotá, Colômbia, em maio de 2012. Do mesmo 

modo, foi considerado o melhor filme brasileiro na 33ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 2009. 
125

 O material audiovisual manteve a mesma nomenclatura do produto impresso.  
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decisão de conhecer ou não seu pai – que deixou o país enquanto ele ainda estava no ventre da 

mãe. De maneira sutil, porém, sem parecer demasiada ingênua, a produção exibe o 

amadurecimento do protagonista em meio a descobertas e desentendimentos familiares.  

Há, ainda, os filmes que apresentam um clima “jovem adulto”, cujos personagens e 

suas respectivas atividades refletem a condição daqueles que, embora já tenham deixado a 

adolescência, encontram-se em um momento de transição para o mundo adulto. Nesta linha, o 

cineasta Felipe Joffily pode ser citado com suas produções Ódiquê? (2004) e Muita calma 

nessa hora (2010), detalhando, o universo masculino e o feminino, respectivamente. O filme 

O homem que copiava (Jorge Furtado, 2003) apresenta características semelhantes.  

Com base nas informações aqui apresentadas, juntamente com àquelas descritas no 

item 1.1
126

, é inegável a importância que a juventude adquiriu em diferentes segmentos da 

sociedade, sobretudo na esfera do entretenimento, de modo a contribuir para a identificação e 

fortalecimento do juvenil enquanto gênero cinematográfico. A implantação da categoria 

infantojuvenil em diversos festivais e mostras de cinema nacionais e internacionais 

demonstram uma produção expressiva e com potencial de expansão.   

No entanto, mesmo diante deste progresso, ainda existe uma fragilidade na relação 

entre público e cinema nacional. Há uma afirmação de Orichio referente à década de 1990 que 

perdura nos anos 2000: “Se a aceitação dos filmes não é tão limitada quanto no início da 

década, ainda está longe do ideal” (ORICHIO, 2012, p. 174). Tal fato também é recorrente 

nas produções juvenis que, como todo filme brasileiro, sofre com a dominação de Hollywood. 

Para Suzana Amada: “os jovens de hoje são da geração Indiana Jones e Rambo” (AMADO, 

1988, apud BUENO, 2005, p. 156). 

Além dos espectadores brasileiros já estarem habituados ao estilo de produção norte-

americana, tais filmes contam com a vantagem de serem produtos já testados em outras 

cinematografias, proporcionando uma publicidade muito bem definida. Naturalmente, 

processo inverso ocorre com as produções nacionais que, segundo Jean-Claude Bernardet, 

deparam-se com as questões: “qual será a reação do público, de que públicos, qual a melhor 

maneira de apresentá-lo ao público? Tudo isto está para ser inventado no caso do filme 

brasileiro” (BERNARDET, 1979 apud BUENO, 2005, p. 157).  

Todavia, ainda que em número reduzido – de produções e de público –, algumas obras 

brasileiras têm se mostrado competentes na abordagem do universo jovem, como acredita-se 

que seja o caso de muitos dos filmes aqui mencionados, bem como das três obras cernes desta 
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 Cultura(s) juvenil(s): Surgimento, Reconhecimento e Valorização. 
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dissertação. E embora muitas das obras citadas neste apontamento histórico pendam mais para 

gêneros como a comédia, o drama, o musical, a aventura, entre outros, é inegável a 

contribuição destas produções para a formação do gênero juvenil. Afinal, foi através destes 

filmes que o elenco jovem passou a ocupar papeis de destaque, expondo as particularidades de 

seu universo e trazendo suas formas de sociabilidade para o centro da trama. Tais 

características auxiliaram na constituição do gênero juvenil nacional do século XXI, conforme 

poderá ser observado no capítulo subsequente.  
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3. AFINAL, O QUE É O GÊNERO JUVENIL? 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO GÊNERO 

 

 Em primeiro lugar, antes de conceituar o gênero juvenil é preciso fazer a distinção 

entre “filmes para adolescentes”, “filmes sobre adolescentes” e “filmes juvenis”. Embora tais 

indicações pareçam designar os mesmos filmes, há distinções. Filmes para adolescentes têm 

relação com a classificação indicativa, podendo ser compreendidas como aquelas obras cuja 

censura permite a apreciação dos conteúdos pelo público jovem. Assim, não haverá, 

obrigatoriamente, jovens na trama, nem mesmo um gênero definido. Por sua vez, filmes sobre 

adolescentes têm a juventude como elemento principal e, igualmente, não há especificação 

genérica, ou seja, existem documentários sobre adolescentes, comédias sobre adolescente, 

filmes de terror sobre adolescentes, e assim por diante. Já os filmes juvenis são aqueles que, 

além de serem protagonizados por adolescentes e terem a juventude como público-alvo – 

embora não se restrinjam a esta faixa-etária
127

 –, são, também, elaborados de modo a se 

comunicar com o universo juvenil, tanto em relação às temáticas quanto às formas.  

 Lançando mão das investigações de Bueno, encontra-se a seguinte conceituação: 

“Primeiro: um filme juvenil deve centralizar sua narrativa na problemática das culturas 

juvenis. Segundo: um filme juvenil deve se integrar de alguma forma a um ou vários circuitos 

de sociabilidade jovem” (BUENO, 2008). Assim, com o propósito de demonstrar tais 

características serão analisados os filmes Meu tio matou um cara
128

, Antes que o mundo 

acabe
129

 e As melhores coisas do mundo
130

. É importante lembrar que, ainda que cada filme 

possua elementos específicos de conexão com o espectador juvenil, neste momento serão 

abordadas as características juvenis em comum destas produções, representando, então, os 

traços normalmente empregados pelo gênero, pois, como sustenta Altman: “given the critical 

tendency to locate genre in a shared topic and structure, films within the same genre must 

obviously share certain basic attributes”
131

 (ALTMAN, 1999, p. 24). 
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 O filme juvenil pode agradar ao público em geral, considerando-se que retrata uma fase da vida que os 

adultos já superaram (desperta um interesse nostálgico ao relembrar situações de cunho semelhante) e que as 

crianças vivenciarão em um futuro próximo (desperta o interesse pela curiosidade). Também são frequentes, nos 

filmes juvenis, as abordagens do núcleo familiar, contemplando faixas-etárias variadas. Além disso, é possível 

que o gênero juvenil seja capaz de agradar ao simples curioso.  
128

 A sinopse do filme pode ser encontrada na ficha técnica, ao final das referências (apêndice C). 
129

 A sinopse do filme pode ser encontrada na ficha técnica, ao final das referências (apêndice A). 
130

 A sinopse do filme pode ser encontrada na ficha técnica, ao final das referências (apêndice B). 
131

 Considerando a tendência crítica de situar o gênero em tema e estrutura compartilhados, os filmes do mesmo 

gênero devem, obviamente, compartilhar certos atributos básicos. (Minha tradução) 
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 Para Driscoll, são essas propriedades compartilhadas que nos permitem distinguir cada 

gênero: “all genres repeat certain conventions – that‟s how we recognize them”
132

 

(DRISCOLL, 2011, p. 83). Francis Vanoye e Anne Giliot-Lété também se manifestam:  

 

Cada gênero comporta, com efeito, características específicas no plano dos 

conteúdos (tipo de personagens, de intrigas, de cenários, de situações) e no das 

formas de expressão (iluminação, tipos de planos privilegiados, cores, música, 

desempenho dos atores etc.). (VANOYE; GILIOT-LÉTÉ, 1994, p. 27) 

  

 A reiteração destes elementos típicos – seja no plano dos conteúdos ou das formas de 

expressão – também permite ao receptor deduzir o que é permitido em cada gênero. A 

respeito, Edgar-Hunt, Marland e Rawle trazem aportes relevantes:  

 

 Quando reconhecemos o gênero, antecipamos o fato de estarmos sendo levados a 

um tipo específico de viagem. Esse clima de expectativa permite certas experiências, 

mas não outras – algumas coisas podem acontecer, outras não. Os limites são 

definidos pelo gênero. (...) O gênero define limites para a história, limites que 

podem ser alterados, mas não totalmente ultrapassados. (...) A identidade do gênero 

preserva a integridade do filme. (EDGAR-HUNT; MARLAND; RAWLE, 2013, p. 

85) 

 

 Deste modo, o objetivo aqui é demonstrar quais são esses traços comuns que 

caracterizam o gênero juvenil no cinema brasileiro, ressaltando que esta análise baseia-se em 

três filmes da década de 2000. Por esta razão, filmes anteriores ou posteriores a este período 

podem apresentar marcas diversas, considerando-se a ligação dos gêneros com a cultura do 

seu tempo. Afinal, como sustenta,  Driscoll:  “genre is always historically defined. (...) Every 

film includes a range of components selected from those available at the time”
133

 

(DRISCOLL, 2011, p. 65). 

 Uma das primeiras particularidades observada em relação ao gênero juvenil é o fato de 

muitas das produções serem adaptações de obras literárias. Meu tio matou um cara é baseado 

no conto de igual nome, que faz parte do livro “Meu tio matou um cara e outras histórias”, do 

próprio diretor , Jorge Furtado,  lançado em 2002. O livro também inclui outros oito contos, 

intitulados “Planta baixa”, “Lata”, “Juízo”, “Paraíso”, “Encontro”, “Ah, o amor”, “Estou 

vendo” e “Velázquez e a teoria quântica da gravidade”. O volume também contém o roteiro 

do filme, escrito por Jorge Furtado e Guel Arraes. Antes que o mundo acabe é uma adaptação 
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 Todos os gêneros repetem certas convenções – é como nós os reconhecemos. (Minha tradução) 
133

 O gênero é sempre historicamente definido. (...) Cada filme inclui uma série de componentes selecionados 

dentre aqueles disponíveis no momento. (Minha tradução) 
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do livro homônimo, escrito por Marcelo Carneiro da Cunha, com a primeira edição publicada 

em 2000. Já a obra de Laís Bodanzky foi inspirada na série de livros “Mano”, autoria de 

Gilberto Dimenstein e Heloisa Pietro. Nas três películas a referência é apresentada ao 

espectador: Antes que o mundo acabe exibe a procedência já nas primeiras cenas, divididas 

em dois planos (figuras 01 e 02); Meu tio matou um cara e As melhores coisas do mundo 

optam por citar a origem nos créditos finais, em um único plano (figuras 03 e 04):  

 

FIGURAS 01 E 02 – FRAMES DO FILME ANTES QUE O MUNDO ACABE 

  

FONTE: DVD Antes que o mundo acabe 

 

FIGURA 03 – FRAME DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA 

FIGURA 04 – FRAME DO FILME AS MELHORES COISAS DO MUNDO 

    

FONTE: DVDs Meu tio matou um cara e As melhores coisas do mundo 

 

 No tocante às temáticas, aquelas relacionadas à “novidade” são bastante exploradas, 

como por exemplo, o primeiro amor, a primeira relação sexual, a primeira decepção amorosa, 

o primeiro porre, as primeiras escolhas profissionais. São normalmente questões relacionadas 

aos ritos de passagem, característicos da juventude. Também são frequentes os temas 

relacionados ao convívio familiar, como a separação dos pais, a função que estes exercem na 

educação dos filhos, o respeito entre os membros da família, entre outros. Assuntos polêmicos 
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também se fazem presentes, conferindo um tom mais dramático em alguns momentos do 

enredo, tais como: furto, assassinato, suicídio, traição, homofobia, exposição midiática, 

prostituição, relacionamento entre aluno e professor.   

 Referente aos cenários, a maior parte das narrativas se desenvolve durante o dia, de 

modo que os ambientes escolar e familiar são os mais recorrentes. Nas locações escolares, 

espaços como salas de aulas, corredores, pátios, laboratórios e quadra de esportes são os mais 

explorados. Nas cenas dentro de casa ou do apartamento, cozinha e sala aparecem repetidas 

vezes, por serem os locais que facilitam o encontro dos integrantes da família. Os quartos dos 

adolescentes são igualmente bem aproveitados. Os territórios municipais também exibem 

certa constância, dadas as movimentações dos protagonistas: rotineiras idas e vindas da 

escola, da casa do(a) amigo(a), etc. De modo geral, as cenas que se passam à noite ocorrem 

em ambientes internos ou se referem a situações festivas. Eventualmente, imagens noturnas 

são utilizadas para demarcar a passagem do tempo. 

 Sobre os tipos de planos, não se observou nenhuma singularidade que caracterize, 

especificamente, o gênero juvenil, ainda que outros gêneros apresentem uma utilização mais 

marcada, pois, como explicam Edgar-Hunt, Marland e Rawle, “os planos muitos vezes estão 

diretamente ligados ao estilo geral, ao gênero e à narrativa do filme” (EDGAR-HUNT; 

MARLAND; RAWLE, 2013, p. 124). Entretanto, foi possível perceber algumas composições 

frequentes que intensificam as emoções ou revelam as intenções dos personagens, em 

especial, dos adolescentes, como o uso da câmera subjetiva. O close-up também é bastante 

utilizado para apresentar informações não manifestadas através dos diálogos.   

Em Meu tio matou um cara, em diversos momentos a câmera assume o ponto de vista 

de Duca (Darlan Cunha). Um exemplo é quando a câmera focaliza Isa (Sophia Reis) “se 

oferecendo” para Kid (Renan Gioelli), enquanto os garotos estudam para a prova de biologia, 

acentuando o ciúme do protagonista (figuras 05 e 06):   

 

FIGURAS 05 E 06 – FRAMES DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA 

   

FONTE: DVD Meu tio matou um cara 
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 Outro momento que pode ser mencionado é quando Duca percebe em Ana Paula 

(Suellen Sá) – uma das garotas mais bonitas da turma – uma oportunidade de afastar Kid e Isa 

(figuras 07 e 08): 

 

FIGURAS 07 E 08 – FRAMES DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA 

   

FONTE: DVD Meu tio matou um cara 

 

 Já em Antes que o mundo acabe pode-se verificar o uso da câmera subjetiva no 

momento em que Daniel (Pedro Tergolina) percebe que Lucas (Eduardo Cardoso), ao deixar o 

laboratório de química, havia levado o casaco de Mim
134

 (Bianca Menti). O olhar do 

personagem é congelado quando ele percebe que o casaco não está no cabideiro, indicando 

que Lucas iria encontrá-la (figuras 09 e 10). Como no filme anterior, é o ciúme do 

protagonista que é enfatizado nestes planos, sentimento que desencadeou a destruição do 

laboratório, executada por Daniel: 

  

FIGURAS 09 E 10 – FRAMES DO FILME ANTES QUE O MUNDO ACABE 

  

FONTE: DVD Antes que o mundo acabe 
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 Apelido de Jasmim. 
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 Outro sentimento enfatizado pelo uso da câmera subjetiva, na sequência, é a culpa 

sentida por Daniel ao ver o diretor da escola, Padre Euzébio (Carlos Cunha Filho), chamando 

a atenção de Lucas, em função dos danos
135

 causados no laboratório de química (figuras 11 e 

12): 

 

FIGURAS 11 E 12 – FRAMES DO FILME ANTES QUE O MUNDO ACABE 

  

FONTE: DVD Antes que o mundo acabe 

 

 Em  As melhores coisas do mundo, uma das cenas em que a câmera subjetiva entra em 

ação ocorre dentro de um ônibus circular, durante o jogo da verdade, quando Mano (Francisco 

Miguez) cogita em confessar à Carol (Gabriela Rocha) a homossexualidade de seu pai. Nesse 

instante, a câmera exibe – pela visão de Mano – um homossexual sentado próximo à dupla, de 

modo a enfatizar as angústias do protagonista (figuras 13 e 14): 

 

FIGURAS 13 E 14 – FRAMES DO FILME AS MELHORES COISAS DO MUNDO 

  

FONTE: DVD As melhores coisas do mundo 
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 Os danos foram causados por Daniel, no entanto, o diretor acredita que Lucas tenha sido o culpado, visto que 

ele é o estagiário do laboratório. 
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 A câmera também adota a visão de Mano quando ele e os amigos estão em uma 

lanchonete, conversando sobre a possível formação de uma chapa para concorrer ao grêmio 

estudantil. Nesta cena, Mano visualiza Bia (Júlia Barros), namorada de seu irmão Pedro 

(Fiuk), conversando, animadamente, e de maneira muito próxima com Enzo (Rodrigo 

Pasquali), indicando uma possível traição, tendo em vista os frequentes desentendimentos de 

Bia e Pedro (figuras 15 e 16): 

 

FIGURAS 15 E 16 – FRAMES DO FILME AS MELHORES COISAS DO MUNDO 

  

FONTE: DVD As melhores coisas do mundo 

 

 A câmera subjetiva é utilizada em vários outros momentos, inclusive assumindo o 

olhar de outros personagens, embora ocorra com maior frequência em relação aos 

adolescentes. Como é possível notar, não há uma definição em relação ao plano utilizado com 

a câmera subjetiva, pode ser um plano geral, plano americano, close, entre outros. O mesmo 

se aplica em relação ao ângulo, que também varia. Portanto, a recorrência se dá em relação ao 

ponto de vista. 

 Referente aos close-ups, pode-se destacar, no filme de Furtado, as chaves colocadas 

por Duca sobre a fechadura da porta de seu quarto, com o intuito de identificar a chegada de 

algum “intruso” (figura 17). Tal visibilidade demonstra a busca do adolescente por 

privacidade. Também é oportuno referenciar o momento em que a câmera focaliza a tela do 

computador de Duca, exibindo a seta do mouse com a opção “maximizar” sobre a pasta 

identificada como “Fotos Soraia”, de modo a indicar uma possível revelação da traição de Kid 

(figura 18): 
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FIGURAS 17 E 18 – FRAMES DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA 

  

FONTE: DVD Meu tio matou um cara 

 

 Em Antes que o mundo acabe, o close-up nas mãos de Daniel limpando com força 

desnecessária a bancada do laboratório expressam sua raiva por Lucas estar se encontrando 

com Mim (figura 19). Sentimento diferente é demonstrado pelo close-up no envelope que 

Daniel recebeu do pai biológico, colocado ao lado do monitor. Aqui, é possível notar o 

interesse do personagem em conhecer seu genitor, contrariando a antipatia manifestada no ato 

do recebimento da primeira carta (figura 20): 

 

FIGURAS 19 E 20 – FRAMES DO FILME ANTES QUE O MUNDO ACABE 

  

FONTE: DVD Antes que o mundo acabe 

  

Por fim, cabe citar alguns exemplos do filme As melhores coisas do mundo, como os 

close-ups no diário de Carol, revelando suas dúvidas, seus questionamentos e seus anseios
136

 

(figuras 21 e 22); e, também, o destaque dado à cena em que Mano pisa e apaga o cigarro que 

                                                           
136

 Carol não entende a atração de Mano por Valéria, pois, em sua opinião, Valéria não passa de uma garota fútil, 

sem conteúdo. Carol também não sabe a verdade sobre Mano e Deco, qual dos dois disseminou a informação do 

seu beijo com o professor de física. 
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pediu à Valéria (Sophia Gryschek), simbolizando o fim de seu interesse pela garota
137

 

(FIGURAS 23, 24 E 25):  

 

FIGURAS 21, 22, 23, 24 E 25 – FRAMES DO FILME AS MELHORES COISAS DO 

MUNDO 

 

   

FONTE: DVD As melhores coisas do mundo 

 

 Ainda que tais recursos – o uso da câmera subjetiva e do close-up – não sejam 

exclusivos do filme juvenil, eles foram plenamente explorados e consolidados nas três obras 

examinadas.    

 Ao que se refere à montagem, embora as três produções sejam apresentadas de 

maneira bastante verossímil, pautadas em situações do cotidiano, elas possuem alguns 

elementos que contrariam a transparência da narrativa. Em Meu tio matou um cara, um dos 

exemplos que exprime essa característica é a inserção de um “filme” dentro da história para 

mostrar o que poderia acontecer em virtude das mentiras de Éder (Lázaro Ramos) em relação 

ao crime cometido. O “filme” é narrado por Duca: “– Alguém pode ter visto o tio Éder saindo 

de casa sozinho, ou voltando com o advogado. Daí a polícia vai saber que ele está mentindo, 

que ele veio aqui antes de ligar pra eles. E vai suspeitar de alguma coisa” (MEU..., 2004, 

CAP. 03), (figuras 26, 27, 28, 29 e 30):  

 

 

                                                           
137

 Após esta cena, a personagem não é mais mostrada no filme. 
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FIGURAS 26, 27, 28, 29 E 30 – FRAMES DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA 

   

  

FONTE: DVD Meu tio matou um cara 

 

 Igualmente é apropriado mencionar o uso da câmera lenta no momento em que Isa e 

Duca estão conversando em um banco em frente à escola, e a garota decide tirar o casaco. Tal 

efeito ressalta o interesse do protagonista pela amiga (figuras 31 e 32):  

 

FIGURAS 31 E 32 – FRAMES DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA 

  

FONTE: DVD Meu tio matou um cara 

 

 Outra cena que foge aos princípios do cinema clássico se dá quando Duca e Kid estão 

conversando no corredor da escola a respeito da colega Ana Paula e o cenário se altera em 

decorrência da mudança de iluminação, transformando-se no ambiente da festa da turma 203 

(figuras 33 e 34): 
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FIGURAS 33 E 34 – FRAMES DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA 

  

FONTE: DVD Meu tio matou um cara 

 

 Ainda sobre o mesmo filme, pode-se citar o uso de uma espécie de “videoclipe” da 

música “Pra te Lembrar”, interpretada por Caetano Veloso. Durante a execução da canção é 

exibida uma sucessão de planos curtos, com diferentes figurinos e em locações variadas, 

salientando a união de Isa e Kid (figuras 35, 36, 37 e 38):  

 

FIGURAS 35, 36, 37 E 38 – FRAMES DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA 

  

  

FONTE: DVD Meu tio matou um cara 

 

 Em oposição, mas ainda referente ao “videoclipe”, Duca é mostrado sozinho, sofrendo 

por amor (figuras 39, 40, 41 e 42). Isa e Duca haviam brigado em função das fotos de Soraia 

(Deborah Secco) e Kid, que o garoto se negou a mostrar: 
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FIGURAS 39, 40, 41 E 42 – FRAMES DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA 

  

  

FONTE: DVD Meu tio matou um cara 

 

 No filme Antes que o mundo acabe, a respeito da mesma característica, é possível 

mencionar a sobreposição de imagens entre os rostos dos personagens Daniel e Lucas e a tela 

do computador. Na cena, Daniel estava jogando e Lucas estava editando a música de Mim e, 

simultaneamente, os dois colegas conversavam (figuras 43 e 44): 

 

FIGURAS 43 E 44 – FRAMES DO FILME ANTES QUE O MUNDO ACABE 

  

FONTE: DVD Antes que o mundo acabe 

 

 Ainda referente ao computador cabe mencionar a cena em que Daniel está digitando 

uma carta para o pai biológico, também chamado Daniel (Eduardo Moreira). Aqui, a câmera 

se transforma na tela do computador (figura 45). Situação semelhante ocorre quando o 

personagem principal fotografa a si mesmo em frente ao espelho, utilizando a câmera 
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fotográfica e o colete herdados do pai: nesta cena a câmera assume a função de espelho 

(figura 46): 

 

FIGURAS 45 E 46 – FRAMES DO FILME ANTES QUE O MUNDO ACABE 

  

FONTE: DVD Antes que o mundo acabe 

 

 Outros elementos também quebram a invisibilidade da câmera, como por exemplo, o 

momento em que as imagens da tela se transformam em fotografias, na ocasião em que Daniel 

faz algumas fotos de sua família e de sua cidade para enviar ao pai (figuras 47 e 48). Processo 

idêntico ocorre com algumas fotografias feitas por Daniel pai: 

 

FIGURAS 47 E 48 – FRAMES DO FILME ANTES QUE O MUNDO ACABE 

  

FONTE: DVD Antes que o mundo acabe 

 

 Outro exemplo refere-se à utilização do fade out ao término da cena em que os três 

adolescentes – Daniel, Lucas e Mim – estão sendo fotografados em Porto Alegre (figuras 49, 

50 e 51): 
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FIGURAS 49, 50 E 51 – FRAMES DO FILME ANTES QUE O MUNDO ACABE 

   

FONTE: DVD Antes que o mundo acabe 

 

 Por sua vez, o filme As melhores coisas do mundo traz, igualmente, amostras 

interessantes a respeito do tema em questão.  Na cena em que Mano vai para a aula de violão, 

após os alunos da escola descobrirem que seu pai é homossexual, a porta do apartamento 

Marcelo
138

 (Paulo Vilhena) é fechada “na cara” do espectador (figura 52).  Deste modo, os 

personagens são filmados através do olho mágico, mas ao contrário, de fora para dentro 

(figura 53): 

 

FIGURAS 52 E 53 – FRAMES DO FILME AS MELHORES COISAS DO MUNDO 

  

FONTE: DVD As melhores coisas do mundo 

 

 Envolvendo, do mesmo modo, uma aula de violão, pode-se perceber a 

dessincronização entre imagem e som quando Mano dirige-se ao apartamento do professor. A 

imagem exibe Mano subindo as escadas (figura 54), enquanto o som antecipa as instruções do 

professor ao aluno: 
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 Professor de violão de Mano.  
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FIGURA 54 – FRAME DO FILME AS MELHORES COISAS DO MUNDO 

           

FONTE: DVD As melhores coisas do mundo 

 

 Acelerações e flashbacks também aparecem na trama. Uma das situações em que o 

tempo é acelerado se dá quando Mano está sentando, em meio à noite paulista, após a 

conversa em que seu pai revela ser homossexual. Tal mecanismo enfatiza o longo tempo 

necessário para Mano assimilar a informação. Por sua vez, o flashback é o recurso utilizado 

para confirmar que Deco (Gabriel Illanes) foi o responsável por disseminar a informação do 

beijo entre Carol e o professor Artur (Caio Blat),visto que na cena “original” o delator estava 

fora de foco, dificultando a identificação exata (ainda que houvesse suspeitas).  

 Ainda cabe mencionar a ocasião em que Mano é ridicularizado pelos colegas de 

escola, devido à opção sexual de seu pai.  A cena mostra o protagonista andando em câmera 

lenta e, aos poucos, é desfocado, de modo a salientar sua perturbação. Conforme o 

personagem se afasta da câmera, ele vai se tornando mais desfocado, transformando-se em um 

“borrão” na tela (figura 55). Aqui, como na situação descrita anteriormente, o som da cena 

seguinte é antecipado, divergindo da imagem apresentada: 

 

FIGURA 55 – FRAME DO FILME AS MELHORES COISAS DO MUNDO 

             

FONTE: DVD As melhores coisas do mundo 

 

MARCELO 

- Aquele exerciciozinho gostoso agora 

pra você meu amigo Mano, escala 

pentatônica. Não, não, vamos lá, 

direitinho. Dedo 4º vai, sem preguiça. 

(AS MELHORES..., 2010, CAP. 5) 

 

MANO 

– Quem que contou essa porra, cara? 

Que inferno! (AS MELHORES..., 2010, 

CAP 08) 
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 Sobre a trilha sonora, nas três películas é possível verificar que quando as músicas não 

são diegéticas, a maioria é apenas instrumental, de modo a intensificar a dramaticidade da 

cena. Já nas canções com vocal, normalmente a letra está relacionada com o momento 

narrativo, como a música “Se essa rua”
139

 – integrante da trilha sonora de Meu tio matou um 

cara – utilizada no trajeto de Isa e Duca para o presídio. Entre outras questões, a música é 

associada à realidade da prisão
140

.  

 Relativo aos diálogos, uma marca do gênero juvenil é o constante desabafo e/ou 

confissão do protagonista, de modo que o público possa “ouvir seus pensamentos”. Tal 

recurso cria uma conexão, uma espécie de cumplicidade entre personagem e audiência. Na 

obra de Furtado, torna-se conveniente apontar, novamente, o instante em que Duca, Isa e Kid 

estão estudando para a prova de biologia, e se ouve o desabafo de Duca, em virtude da raiva 

que ele sente ao ver Isa “se exibindo” para o colega (figura 56): 

 

FIGURA 56 – FRAME DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA 

  

FONTE: DVD Meu tio matou um cara 

 

 De maneira semelhante, no filme As melhores coisas do mundo, o protagonista 

confessa sua paixão por Valéria em uma cena em frente ao espelho do banheiro, tentando 

aprender a fumar (figura 57): 
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 Música composta por Caetano Veloso, interpretada por Rappin Hood e Luciana Mello. 
140

 Trecho da música "Se essa rua": To vendo nada mina, tô vendo nada. Não tem saída e nem entrada. A hora é 

má e a vida é malvada, o sol bate nas grades só quando o dia acaba. Na prisão, que é nossa cidade, você rima, 

você rala, você luta, você canta, e não adianta mina, não adianta. A melodia, a luz do dia, sua voz doce, sua 

rebeldia, é tanta crueldade, só brutalidade e infelicidade na nossa cidade... 

DUCA (off) 

- Coisa irritante é ver a Isa se exibindo pro Kid: 

botando o cabelo pra trás da orelha pra mostrar 

mais o rosto; mudando de lugar na cadeira toda 

hora; dando uns risinhos que normalmente ela não 

dá; e se fazendo de muito esperta. E o que me 

deixa mais irritado, é que ele não percebe nada 

disso. (MEU..., 2004, CAP. 04) 
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FIGURA 57 – FRAME DO FILME AS MELHORES COISAS DO MUNDO 

    

FONTE: DVD As melhores coisas do mundo 

 

 Por sua vez, Antes que o mundo acabe apresenta uma distinção em relação às 

produções anteriores: embora a narração em off revele os sentimentos de Daniel, é sua irmã, 

Maria Clara (Caroline Guedes), quem dialoga com o espectador e assume a função de 

narradora ao longo de toda a trama. Como exemplo, pode-se mencionar a cena em que Daniel, 

depois de descobrir que Lucas havia saído com Mim, pedala enfurecido para casa (figura 58):  

 

FIGURA 58 – FRAME DO FILME ANTES QUE O MUNDO ACABE 

 

FONTE: DVD Antes que o mundo acabe 

 

 Outra marca do gênero é a caracterização dos espaços e dos personagens, repletos de 

simbologias da juventude. Segundo a compreensão de Martín-Barbero, “Os jovens nos falam 

hoje através de outros idiomas: dos rituais de vestir-se, tatuar-se, adornar-se” (MARTÍN-

BARBERO, 2008, p. 21). Em  complemento,  Edgar-Hunt, Marland e Rawle acrescentam: 

“Os cineastas e o público compartilham o entendimento de sistemas de signo (os códigos e as 

convenções) que permitem que o filme comunique significados além do que é visto ou 

ouvido” (EDGAR-HUNT; MARLAND; RAWLE, 2013, p. 11). Assim, acerca dos ambientes, 

o quarto dos jovens é o espaço mais explorado, com destaque para o entorno do computador, 

MANO (off) 

- Cara, a Valéria é linda! E ela fuma. Fumar é 

horrível. Isso é paradoxo. Eu estou 

completamente apaixonado por uma paradoxo. 

Meu pai é gay. Esse é o maior paradoxo de 

todos os tempos. Que se foda o meu pai! (AS 

MELHORES..., 2010, CAP. 03) 

MARIA CLARA 

- Aqui em Pedra Grande tem 15.000 habitantes e 8.000 

bicicletas. Bem dizer, todo mundo anda de bicicleta. E só pelo 

jeito de andar nela, dá pra saber quem está vindo. (...) o Daniel, 

de longe já dá pra saber se ele está irritado; ou se naquele dia ele 

teve uma variação de humor - que dizem que os adolescentes 

tem - e está muito irritado; ou se ele tomou uma garrafa de 

hormônio e está insuportavelmente irritado! (ANTES..., 2009, 

CAP. 02) 

 



 
 

128 
 

com inúmeros objetos típicos da idade, referências aos games, filmes, histórias em 

quadrinhos, entre outros (figuras 59, 60 e 61): 

 

FIGURA 59 – FRAME DO FILME ANTES QUE O MUNDO ACABE 

FIGURA 60 – FRAME DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA 

FIGURA 61 – FRAME DO FILME AS MELHORES COISAS DO MUNDO 

 

FONTE: DVDs Antes que o mundo acabe, Meu tio matou um cara e As melhores coisas do 

mundo 

 

 Com relação ao visual do elenco jovem ganham destaque as calças rasgadas de Mano 

(figura 62) e os tênis sem cadarços de Mim (figura 63):  

 

FIGURA 62 – FRAME DO FILME AS MELHORES COISAS DO MUNDO 

FIGURA 63 – FRAME DO FILME ANTES QUE O MUNDO ACABE 

   

FONTE: DVDs As melhores coisas do mundo e Antes que o mundo acabe 

 

 Também referente à aparência cabe citar os penteados diferenciados de Isa (figura 64) 

e o corte de cabelo “descolado” de Bruna (Maria Eugênia Cortez) (figura 65): 
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FIGURA 64 – FRAME DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA 

FIGURA 65 – FRAME DO FILME AS MELHORES COISAS DO MUNDO 

  

FONTE: DVDs Meu tio matou um cara e As melhores coisas do mundo 

  

 Do mesmo modo, alguns comportamentos são representativos da idade, como o jeito 

largado de se postar nas acomodações do colégio
141

 (figura 66) e também dentro do ônibus de 

viagem
142

 (figura 67), com ênfase à ação de “comer vento”
143

 (figura 68): 

 

FIGURA 66 – FRAME DO FILME AS MELHORES COISAS DO MUNDO 

FIGURAS 67 E 68 – FRAMES DO FILME ANTES QUE O MUNDO ACABE 

   
FONTE: DVDs As melhores coisas do mundo e Antes que o mundo acabe 

 

 Completam a caracterização algumas gírias e expressões disseminadas entre a 

garotada, como “Aff, que tosco!” (utilizada por Carol, em As melhores coisas do mundo); 

“Carácoles” e “Cazzo” (expressadas por Isa, em Meu tio matou um cara); e “Ô lambari! 

Toma um „Senhor Wilson‟
144

 aí, meu!” (dita por Beto – interpretado pelo ator Samuel 

Reginatto –, em Antes que o mundo acabe). 

                                                           
141

 Mano deitado sobre a mesa de "pingue-pongue". 
142

 Daniel, Mim e Lucas com os pés apoiados na poltrona da frente. 
143

 Novamente o trio do filme de Azevedo, gritando com parte do corpo para fora do ônibus. 
144

 'Senhor Wilson' é o nome dado pelos garotos à bebida alcoólica. 
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 Outro fator recorrente no gênero trata-se da sutileza em relação às cenas que poderiam 

censurar
145

 parte do público-alvo. Na maioria das vezes, tais situações ficam subentendidas, 

não precisam ser explicitadas. Como exemplo, é possível mencionar a cena do crime em Meu 

tio matou um cara, associada a um assassinato ocorrido em um jogo de computador, de modo 

que apenas o contorno de um cadáver é mostrado (figura 69): 

 

FIGURA 69 – FRAME DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA 

 

FONTE: DVD Meu tio matou um cara 

 

 Em Antes que o mundo acabe, a relação sexual entre Mim e Lucas também fica oculta: 

o filme exibe a seguinte sequência: o casal entrando em um apartamento (figura 70); a seguir, 

Lucas aparece acariciando Mim (figura 71); e, no dia seguinte, a garota é mostrada arrumando 

a roupa de cama (figura 72): 

 

FIGURAS 70, 71 E 72 – FRAMES DO FILME ANTES QUE O MUNDO ACABE 

   

FONTE: DVD Antes que o mundo acabe 

 

 As melhores coisas do mundo apresenta situação bastante semelhante em relação à 

perda da virgindade de Mano: a câmera mostra o protagonista, no quarto da Valéria, tirando 

                                                           
145

 Em Meu tio matou um cara e Antes que o mundo acabe a classificação indicativa é 10 anos, contemplando 

todo o público meta. Em As melhores coisas do mundo a indicação é um pouco mais elevada - 14 anos - no 

entanto, ainda contempla boa parte dos espectadores jovens. 
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suas vestimentas (figura 73) e abrindo a camisinha (figura 74); o ato propriamente dito é 

omitido na cena: 

 

FIGURAS 73 E 74 – FRAMES DO FILME AS MELHORES COISAS DO MUNDO 

  

FONTE: DVD As melhores coisas do mundo 

 

 Sobre a mesma obra, também é oportuno mencionar a ocasião em que Mano é 

agredido pelos alunos da escola, depois de propagada a informação de que seu pai é 

homossexual. Embora a violência homofóbica seja evidenciada, os movimentos da câmera 

não permitem visualizar a cena com clareza. 

 Mais um componente que pode ser observado em tais filmes é a frequente relação com 

as outras artes, em especial, com a fotografia. É através das fotos que se evidencia a traição de 

Soraia com Kid em Meu tio matou um cara (figuras 75 e 76): 

 

FIGURAS 75 E 76 – FRAMES DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA 

    

FONTE: DVD Meu tio matou um cara 

 

 Na produção gaúcha de 2009, Daniel pai e Daniel filho, antes de se conhecerem 

pessoalmente, se relacionam/identificam por meio de fotografias. Tal identificação não diz 

respeito somente à fisionomia, mas à própria personalidade e vivência dos personagens. 

Daniel filho pode compreender um pouco das crenças e ideologias de seu pai através de suas 
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fotos (figura 77); assim como Daniel pai é apresentado, por intermédio das fotografias, ao 

cotidiano do filho (figura 78):  

 

FIGURAS 77 E 78 – FRAMES DO FILME ANTES QUE O MUNDO ACABE 

     

FONTE: DVD Antes que o mundo acabe 

 

 No filme de Bodansky, as fotografias servem para enfatizar a fixação/dependência de 

Pedro por Bia, exibidas repetidas vezes (figura 79):  

 

FIGURA 79 – FRAME DO FILME AS MELHORES COISAS DO MUNDO 

 

FONTE: DVD As melhores coisas do mundo 

 

 Além da fotografia, também se fazem presentes artes como o teatro, a música, o 

cinema e os jogos eletrônicos. 

 É também comum nos filmes juvenis a estreia de atores/atrizes na carreira 

cinematográfica. Por ser a adolescência o período em que muito artistas ingressam na 

profissão, e por ser este o gênero que comporta grande quantidade de jovens, diversos talentos 
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são lançados através de produções juvenis, como é o caso do trio feminino Sophia Reis, 

Bianca Menti e Gabriela Rocha.  

 Por fim, cumpre discutir sobre a personalidade dos personagens. Como pode ser 

notado, não há, precisamente, a rivalidade entre mocinhos e vilões, os indivíduos não são 

retratados como totalmente bons ou totalmente ruins, eles têm seus “altos e baixos”, assim 

como o próprio ser humano: Daniel prejudicou o melhor amigo por causa dos estragos no 

laboratório; Duca não hesitou em mentir para tentar aproximar Kid e Ana Paula e, 

consequentemente, afastar o amigo de Isa; e Mano foi o autor do desenho preconceituoso a 

respeito de Bruna. 

 Pode-se observar que os filmes juvenis têm se caracterizado pela diversidade de 

experiências abordadas, sem apresentá-las de maneira romantizada, ou seja, os personagens 

sofrem as consequências de seus atos, nem sempre culminando com o desejado final feliz, 

como o desfecho de Pedro, por exemplo. Assim, as três produções analisadas são repletas de 

situações adversas e de fácil identificação com a audiência.  

 Ao que se refere aos gêneros cinematográficos, o objetivo aqui foi traçar alguns 

princípios compartilhados pelas obras juvenis, sem, contudo, trazer uma formulação 

definitiva. Afinal, como alertam Igor Oliveira e Alfredo Suppia, “os estudos de gênero não 

devem ser aplicados como „armaduras‟ ou „camisas-de-força‟” (OLIVEIRA; SUPPIA, 2012, 

p. 228). Certamente, ainda há muito a ser discutido sobre o corpus de análise, entretanto, 

acredita-se que os exemplos utilizados foram suficientes para ilustrar os pontos abordados. 

Pois, como alertam Aumont e Marie, “por muito que às vezes a análise seja longa (algumas 

são muito volumosas), e mesmo que se debruce sobre um texto leve, (um fragmento de filme), 

ele nunca esgota o seu objeto” (AUMONT; MARIE, 2011, p. 100). 

 Deste modo, seria simplista concluir que se definiu o gênero por completo, todavia, 

espera-se ter demonstrado os elementos comuns que constituem o gênero juvenil produzido 

na década de 2000, nos três filmes analisados, assim como os instrumentos de diálogo com o 

público-alvo. Como mencionado no início deste capítulo, cada uma destas produções, além 

das características básicas do gênero, possuem elementos próprios de sociabilidade com a 

cultura juvenil, como por exemplo, a estética do videogame e as relações intertextuais 

presentes em Meu tio matou cara, que serão aprofundadas adiante. 
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3.2 ANÁLISE DAS RELAÇÕES INTERTEXTUAIS NO FILME MEU TIO MATOU UM 

CARA 

3.2.1 Jorge Furtado: trajetória do diretor  

 

 Antes de recair na análise da obra, parece importante uma contextualização, ainda que 

breve, da carreira do diretor Jorge Furtado, pois acredita-se que um deslocamento aos demais 

trabalhos do cineasta pode colaborar para o debate em questão e/ou com investigações 

futuras. Afinal, “todo texto é um intertexto; nele estão presentes outros textos, em níveis 

variáveis, com formas mais ou menos reconhecíveis: os textos da cultura anterior e os da 

cultura circundante; qualquer texto é uma nova trama de citações passadas” (AUMONT; 

MARIE, 2011, p. 236).  

 A estreia de Furtado se deu em 1984, em parceria com José Pedro Goulart, no formato 

curta-metragem, com Temporal, baseado em uma história de Luis Fernando Veríssimo. Dois 

anos depois, continuou a investir no mesmo formato com a produção O dia em que Dorival 

encarou a guarda, premiado como melhor filme da categoria nos festivais de Gramado, 

Havana e Huelva. Antes de seu primeiro longa-metragem, realizado somente na década de 

2000, a produção de curtas-metragens se intensificou. Nesse meio tempo, além dos já citados, 

o profissional dirigiu os seguintes filmes: Barbosa (1988), Ilha das flores (1989), Esta não é a 

sua vida (1991), Veja bem (1994), A matadeira (1994), Estrada (1995), Ângelo anda sumido 

(1997) e Sanduíche (2000).  

 Muitas dessas obras foram também premiadas em importantes festivais, conforme 

destaca Ramos:  

 

A partir da criação da CASA DE CINEMA DE PORTO ALEGRE, em dezembro de 

1987, Furtado começou a estruturar sua produção cinematográfica. Em 1989, com 

Ilha das Flores, premiado no FESTIVAL DE CINEMA DE GRAMADO e, depois, 

com o URSO DE PRATA do FESTIVAL DE BERLIM, em 1990, sua produção 

cinematográfica tornou-se o foco das atenções. O curta também foi premiado em 

CLERMONT-FERRAND. Furtado realizou outro curta-metragem com direção 

compartilhada, dessa vez com Ana Luiza Azevedo. Barbosa (1988) foi o melhor da 

categoria no FESTIVAL DE HAVANA, e tentava estabelecer uma simbiose entre o 

documentário e a ficção, um estilo que Furtado depurou em Ilha das Flores. Esta 

não é a sua vida, de 1991, foi também premiado em CLERMONT-FERRAND e 

dava sequência ao mesmo estilo cinematográfico que trazia influências bem 

assimiladas da obra do cineasta alemão Alexandre Kluge. (RAMOS, 2012, p. 325) 

 

 Em Sanduíche, seu último curta-metragem antes de estrear no novo formato, é 

possível observar “maturidade para o longa-metragem” (RAMOS, 2012, p. 325). Assim, dois 

anos mais tarde, Furtado inicia um desempenho singular no cinema brasileiro: “três longas-
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metragens em três anos, recuperando-se assim do período em que elegeu o curta como 

formato em que investir” (RAMOS, 2012, p. 325).  Tal feito se deu através dos filmes Houve 

uma vez dois verões (2002), O homem que copiava (2003) e Meu tio matou um cara (2004). 

 A película de 2002, também com foco na plateia jovem, foi realizada com baixo 

orçamento, com locações em ambientes familiares, contando, inclusive, com a participação de 

seu filho, Pedro Furtado, que interpreta Juca, melhor amigo do protagonista Chico (André 

Arteche). “A trama mostra as praias gaúchas, vazias no mês de março, onde adolescentes 

aproveitam os últimos dias de férias. Houve uma vez dois verões é uma comédia e um filme 

de adolescentes” (RAMOS, 2012, p. 326). O título faz referência ao filme Summer of 42, 

(Robert Mulligan, 1971) que, igualmente, explora as aventuras amorosas juvenis no período 

de férias.  

 O homem que copiava é um projeto mais ambicioso, se comparado à fita anterior. Seu 

título faz referência “ao clássico hitchcockiano O homem que sabia demais. Citações à Janela 

indiscreta e outros clássicos proliferam no filme” (RAMOS, 2012, p. 326). Elementos como 

animações e a voz em off do protagonista acentuam-se como marcas do diretor. Outra 

característica recorrente em suas produções é a exposição da cultura gaúcha:  

 

O filme é impregnado de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, hábitos, linguagem e 

expressões gaúchas, mostrando necessidade de firmação cultural dentro do contexto 

brasileiro. Furtado é o filho da terra, com projeção nacional no universo audiovisual, 

e carrega nas costas o peso de projetar as especificidades culturais gaúchas no 

cenário nacional. (RAMOS, 2012, p. 326) 

  

No ano seguinte, em constante processo de transformação, Furtado lança o filme central desta 

pesquisa: Meu tio matou um cara. O longa segue a mesma estrutura narrativa de seus 

precedentes, repleta de citações intertextuais. O filme atingiu quase 600.00 espectadores, um 

saldo positivo. “O universo ficcional dos três filmes é similar, envolvendo personagens 

adolescentes às voltas com as incertezas, os sonhos e as paixões da idade” (RAMOS, 2012, p. 

326). 

 Sobre o contexto de produção da época, Ballerini traz apontamentos relevantes: 

 

Entre 1995 e 2005, mais de cem diretores lançaram seu primeiro longa-metragem no 

Brasil, apesar de não haver nenhuma política de estímulo aos novos cineastas. 

Contudo, eles levaram entre dois e cinco anos para concretizar o projeto e apenas 

30% deles conseguiram fazer um segundo longa. De qualquer forma, no início do 

novo século já era possível encontrar diversos núcleos de produtores organizados no 

país, dentre os quais: Videofilmes, dos irmãos Walter Salles e João Moreira Salles; 

Conspiração, de Andrucha Waddington, Cláudio Torres, José Henrique Fonseca e 

outros; O2, de Fernando Meirelles; Casa de Cinema de Porto Alegre, de Jorge 
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Furtado, Carlos Gerbase, Giba Assis Brasil e Ana Luiza Azevedo. (BALLERINI, 

2012, p. 44) 

 

 Em 2007, Furtado lança seu quarto longa-metragem: Saneamento básico, o filme, 

trocando a temática juvenil por preocupações sociais.  Segundo Ramos, “o fazer cinema e as 

brincadeiras com a metalinguagem também estão bem servidas em Saneamento básico, o 

filme” (RAMOS, 2012, p. 326). Filmado novamente em terras gaúchas, desta vez, Bento 

Gonçalves é o cenário principal. A obra “faz uma ácida crítica aos mecanismos de captação 

de recursos do cinema brasileiro, traçando um paralelo entre a abertura que o Estado fornece 

para esse tipo de auxílio e aquele que circunda o investimento social em saneamento básico” 

(RAMOS, 2012, p. 326-327). 

 Embora bastante habituado aos filmes de longa-metragem, Furtado não abandonou os 

curtas. Sua produção continuou com Oscar Boz (2004), Rummikub (2007), Velázquez e a 

teoria quântica da gravidade (2010) e Até a vista (2011). O diretor também trabalhou 

ativamente no núcleo televisivo da Rede Globo, empresa na qual opera como diretor e/ou 

roteirista desde 1989. Sua principal atuação é em séries e minisséries da emissora.  

 Dentro os inúmeros projetos executados por Furtado na televisão, Ramos apresenta 

alguns destaques:  

 

(...) os roteiros de episódios das minisséries Agosto, em parceria com Giba Assis 

Brasil, e Memorial de Maria Moura, com Carlos Gerbase, Cidade dos Homens, 

Comédias da Vida Privada, Antônia, Sexo Oposto, Ó Paí, Ó, além de clássicos da 

literatura brasileira transformados em episódios especiais, como „Lisbela e o 

prisioneiro‟, „Memórias de um sargento de milícias‟, „O mambembe‟, „O alienista‟, 

„O coronel e o lobisomem‟, „O homem que falava javanês‟, „Suburbano coração‟. 

(RAMOS, 2012, p. 327) 

 

  Ainda na função de roteirista, Furtado colaborou em programas regulares, 

desenvolvendo o roteiro de alguns episódios de “Os Normais, Brava Gente, Programa Legal, 

Muvuca, Dóris para Maiores, e „A Vida ao Vivo‟, (Fantástico)” (RAMOS, 2012, p. 327). Já 

as séries  Luna caliente, Cena aberta, A invenção do Brasil, Decamerão – a comédia do sexo, 

A história do amor e Doce de mãe (assumindo o formato de série em 2014),  exemplificam 

sua dupla atuação, enquanto diretor e roteirista. 

 Voltando ao campo cinematográfico, Furtado também colaborou com os roteiros de 

Tolerância (Carlos Gerbase, 2000); Caramuru – a invenção do Brasil (Guel Arraes, 2001); 

Benjamin (Monique Gardemberg, 2003); Lisbela e o prisioneiro (Guel Arraes, 2003); Os 
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normais – o filme (José Alvarenga Jr., 2003); O coronel e o lobisomem (Mauricio Farias, 

2005); Romance (Guel Arraes, 2008) e Antes que o mundo acabe (Ana Luiza Azevedo, 2009). 

Para Ramos, devido à vasta experiência do profissional tanto em produções televisivas 

como cinematográficas,  

 

(...) Furtado pode ser considerado hoje um dos principais roteiristas do país, com 

larga experiência no setor. No trabalho cotidiano em núcleos de criação da GLOBO, 

acabou desenvolvendo o estilo que trouxe para o cinema. Seus melhores roteiros têm 

tonalidade cômica. Neles, com o comparsa Guel Arraes, criou algumas das tiradas 

mais criativas da dramaturgia brasileira contemporânea. (RAMOS, 2012, p. 327) 

 

 

 Furtado também se aventura como escritor, como no já mencionado livro “Meu tio 

matou um cara e outras histórias”. Seu conto “Frontal com fanta” foi publicado no livro 

“Faixa Preta”, que também conta com histórias de Pedro Bial, Adriana Falcão, Luiz Ruffato, 

Márcia Denser, Jorge Mautner e Isa Pessôa. Furtado também é o autor do romance “Trabalhos 

de amor perdido”, baseado em Shakespeare.  

 Como afirma Ramos, Furtado “não vê contradição entre o trabalho de produzir 

conteúdo audiovisual para uma rede de televisão hegemônica e as posições políticas marcadas 

que divulga na mídia digital” (RAMOS, 2012, p. 327). Embora sua carreira não tenha sido 

explorada por completo, é possível notar, pelas obras listadas, a atuação multifacetada 

desenvolvida pelo cineasta. 

 

3.2.2 Meu tio matou um cara e a estética do videogame 

 

 O objetivo aqui é demonstrar alguns dos recursos que caracterizam a inter-relação 

entre a linguagem do cinema e a dos games, através da análise detalhada do filme Meu tio 

matou um cara, atestando a ligação da película com as culturas juvenis. Assim, alguns 

apontamentos em relação aos desenvolvimentos tecnológicos e, consequentemente, à 

evolução da narrativa audiovisual se fazem necessários, a fim ressaltar o papel das novas 

tecnologias ao que se refere à hibridização de elementos oriundos de mídias diversas em um 

único meio. Araujo e Gosciola são os pesquisadores que alicerçam esta análise. 

 Entre outras definições, um filme também é considerado um produto cultural, que 

reflete as marcas de seu tempo e contexto, ou seja, não pode ser concebido como uma obra 

desprovida de referências. Nesse sentido, Vanoye e Giliot-Léte afirmam que “um filme jamais 

é isolado. Participa de um movimento ou se vincula mais ou menos a uma tradição” 
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(VANOYE; GILIOT-LÉTÉ, 1994, p. 24). “Em outras palavras, as formas cinematográficas 

constituem-se num fundo cultural no qual os cineastas se inspiram, e cabe ao analista explicar 

os movimentos que dele decorrem” (VANOYE; GILIOT-LÉTÉ, 1994, p. 37). 

 Assim, é natural que a linguagem cinematográfica também tenha evoluído, em virtude 

das constantes inovações tecnológicas, de modo a agregar em sua narrativa elementos de 

outros meios. Pois, como ressalta Gosciola, “as novas tecnologias de comunicação e 

informação, ou as novas mídias, abriram-se também para a possibilidade de contar histórias” 

(GOSCIOLA, 2010, p. 17).  

 A combinação de componentes originários de mídias diversas em uma mesma 

produção gerou uma espécie de “contaminação tecnológica e de linguagem”
146

, expandindo o 

número de criações híbridas. Como lembra Gosciola: 

 

No começo do cinema, as histórias eram muito mais simples e rudimentares até se 

comparadas às histórias apresentadas pela literatura da mesma época. Atualmente,o 

cinema possui exemplo de requintada complexidade em suas consideradas “obras-

primas”. (GOSCIOLA, 2010, p. 17) 

 

 Essas combinações também contribuíram para o desenvolvimento de produtos mais 

individualizados, que tentam suprir as necessidades de receptores que transitam por variados 

processos comunicacionais, tornando-se, desta maneira, um diferencial que ajudou “a manter 

o público fiel às salas de cinema” (GOSCIOLA, 2010, p. 63). 

 Como já descrito no item 1.2
147

, os filmes são produzidos com temáticas e formas 

específicas para atender uma demanda real, isto é, qualquer tipo de texto, seja um livro, um 

filme, uma música, entre outros, estabelece um contato entre autor e receptor. Logo, a estética 

do videogame, que perpassa todo o filme de Furtado, se apresenta como elemento central de 

identificação com o público jovem, que observa em Duca características elementares de um 

jogador, conforme será detalhado à frente.  

 Dada a relação entre obra, criador e audiência, certamente a evolução tecnológica 

também contribuiu para a formação de um novo espectador, cujos hábitos de leitura vêm 

sendo modificados para interagir com sistemas mais complexos. Conforme Marcelo Dias, “ao 

escrever um texto, o autor conta com a competência do leitor para que esse reconstrua parte 

do conteúdo que não pôde ser explicitada” (DIAS, 2012, p. 76). Nessa acepção, destacam-se 
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 Expressão cunhada por Gosciola. 
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 Mercado audiovisual brasileiro: perfil e demandas. 
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os mais jovens, muitos dos quais já foram letrados com o auxílio de ambientes digitais, e que 

anseiam por produções heterogêneas.  

 A respeito, os dizeres de Ana Elisa Novais se fazem pertinentes, e ainda que não 

tenham sido formulados especificamente para o cinema, parecem agregar ao tema: 

 

Toda leitura, acreditamos, é um momento privilegiado de interação, que articula 

questões formais dos textos e questões cognitivas e socioculturais externas à 

materialidade do texto. A leitura é um processo comunicativo no qual estão 

envolvidas questões extralinguísticas ligadas ao conhecimento prévio dos leitores, às 

condições de produção do texto e às interações dos autores. (NOVAIS, 2012, p. 16) 

 

 Os estudiosos Edgar-Hunt, Marland e Rawle também contribuem com a discussão: 

“(...) o significado que um filme em particular tem para um público é determinado por sua 

relação com o contexto. Lemos um filme pela semelhança dele com outros filmes e pelas 

associações (conscientes ou não) que fazemos” (EDGAR-HUNT; MARLAND; RAWLE, 

2013, p. 70).  

 Portanto, independente do gênero cinematográfico, a definição de um público-alvo é 

essencial, uma vez que a apreciação fílmica requer um receptor habilitado, capaz de 

reconhecer as inferências que fundamentam a obra, afinal, “os filmes não são criados no 

vácuo. Eles surgem de uma tradição cinematográfica e são produzidos em um contexto social 

que contribui perfeitamente com o filme e a sua recepção” (EDGAR-HUNT; MARLAND; 

RAWLE, 2013, p. 69). Ou, de maneira resumida, é a partir do momento em que a obra se 

comunica com o espectador que ela se faz concreta.  

 Embora existam hibridizações entre mídias diversas, o foco deste estudo recai sobre a 

relação entre cinema e games e sua íntima conexão com o espectador juvenil. De acordo com 

Rodrigo Carreiro, é com base nas mudanças de hábito do público jovem que 

 

(...) os avanços tecnológicos podem ser apontados como um dos fatores responsáveis 

pela introdução dos videogames na esfera de influência do cinema. Por tudo isso, é 

possível afirmar que a poética cinematográfica passa por um novo período de ajuste 

estético e narrativo. Parece evidente que ela absorve características de jogos 

eletrônicos, tanto na estética (fotografia, montagem, música e efeitos sonoros) 

quanto na narrativa (roteiro). (CARREIRO, 2010) 

 

 Também interfere nessa unificação dos dois meios a crescente expressividade 

alcançada pela indústria de games, influente plataforma de comunicação com os jovens, que 

vem ampliando seus seguidores diariamente. Sobre esta ascensão dos jogos, além dos 

videogames, quem se destaca é o computador: “a televisão, que antes estava à frente do 
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cinema, agora vê sua popularidade ameaçada pelos produtos de entretenimento e informação 

acessíveis pelo computador, principalmente se conectado à internet” (GOSCIOLA, 2010, p. 

68). 

 Ainda que nesta dissertação serão analisados, especificamente, elementos dos games 

inseridos na narrativa de Meu tio matou um cara, é fato que o processo inverso também é 

recorrente. A relação entre seus conceitos/dispositivos constituintes se dá em uma via de mão 

dupla, de modo a refletir a conjectura comunicacional contemporânea: “(...) na efervescência 

da cultura pós-moderna, as diversas formas de cultura popular se interpenetram livremente 

nas respectivas esferas de influência” (CARREIRO, 2010). O próprio autor traz o exemplo 

proposto por Gilles Lypovetsky e Jean Serroy: 

 

Diferentes criadores de jogos evocam agora sequências de filmes conhecidos, 

introduzem cenas ditas “cinemáticas” e não passíveis de serem jogadas, buscam 

efeitos propriamente estéticos e poéticos, utilizam enquadramentos tomados do 

cinema, procuram contar histórias a fim de fazer viver, de certo modo, uma 

experiência total. Inversamente, muitos filmes de ação e blockbusters com efeitos 

especiais precipitam seus heróis em corridas, perseguições, que são tratadas 

formalmente como o desenrolar dos percursos com obstáculos oferecidos pelos 

videogames. (LYPOVETSKY; SERROY, 2009, apud CARREIRO, 2010) 

 

 Ainda referente às ferramentas do cinema introduzidas nos games, Gosciola 

argumenta que esse envolvimento foi um dos responsáveis pela ampliação das capacidades 

exploratórias dos jogos:  

 

Os games evoluíram ainda mais quando passaram a utilizar, além daqueles que já 

faziam uso, como o plano-sequência, outro recurso da linguagem cinematográfica: 

os inserts, plano-detalhes ou close-up, que auxiliam o usuário a identificar alguma 

pista, algum objeto importante para a continuidade das ações. (GOSCIOLA, 2010, p. 

127) 

 

 Além da composição de plano, Gosciola apresenta outros modelos de inter-relação 

referentes a transições, movimentos de câmera, deslocamentos temporais, continuidades, etc., 

no entanto, acredita-se que, neste momento, não há a necessidade de tamanho detalhamento.  

 Também merece ser mencionado o jogo The Godfather: The Game
148

, que, conforme 

Gosciola, “recebe, desde seu lançamento, em março de 2006, elogios, em especial por sua 

relação com a saga cinematográfica” (GOSCIOLA, 2010, p. 208). Para o pesquisador, entre 

outro recursos,  
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 Baseado no filme homônimo, no Brasil intitulado O poderoso chefão (Francis Ford Coppola, 1972). 
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a proximidade com a produção cinematográfica é notável, porque o game faz a 

transposição direta de algumas cenas originais do filme para ações em 3D. Foram 

convidados os atores do primeiro filme para o face-over, que consiste em marcar o 

rosto com sensores e capturar os movimentos faciais com dez câmeras em diferentes 

ângulos. (GOSCIOLA, 2010, p. 208) 

 

 Já em relação aos mecanismos dos games inseridos na narrativa cinematográfica, nota-

se a presença de componentes visuais típicos dos jogos, a inserção de barreiras a serem 

vencidas pelo protagonista como se fosse o herói, a tentativa de proporcionar ao espectador 

uma experiência mais participativa, entre outros elementos que, ao serem transportados para o 

produto fílmico, são reconhecidos pelos usuários, que acionam padrões mentais já definidos.  

 No caso de Meu tio matou um cara, a estrutura de jogo é o ponto chave de exploração 

das sociabilidades juvenis, de modo que as duas mídias – cinema e game – “interagem 

continuamente, como se o filme se transformasse em uma grande tela de jogo eletrônico do 

gênero detetive” (ARAUJO, 2007, p. 182). E como afirma Giovanni Alves, “a análise crítica 

do filme deve buscar „compreender‟ e explicar a obra fílmica a partir do eixo temático 

essencial, que possui um sentido imanente na própria estrutura narrativa do filme” (ALVES, 

2010, p. 33). 

 Por fim, cumpre lembrar que as similitudes e influências das duas mídias não se 

aplicam somente ao produto acabado, a fase de produção apresenta, igualmente, 

características análogas, como por exemplo, a criação de um argumento, as motivações dos 

personagens, o desenvolvimento do roteiro, a produção colaborativa – ambos trabalham com 

uma equipe composta por profissionais de diversas áreas, ainda que no cinema o diretor seja 

mais destacado –, entre outras. 

 Voltando-se agora para a análise de fato, o primeiro elemento de inter-relação 

encontra-se na cena inicial do filme, já bastante visível. A tela exibe a cena do crime, 

acontecimento que conduz toda a narrativa, através de um game, literalmente, de modo a 

explicitar seu vínculo com a plateia jovem. O jogo é exibido através da câmera subjetiva, 

como se o espectador assumisse o papel de investigador, coletando provas (figuras 80 e 81), 

que ficam armazenadas ao lado direito da tela (figura 82), fotografando evidências (figuras 83 

e 84), descobrindo caminhos secretos. A ações são realizadas através do mouse (figuras 85 E 

86): 
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FIGURAS 80, 81, 82, 83, 84, 85 E 86 – FRAMES DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA 

   

    

  

FONTE: DVD Meu tio matou um cara 

 

 Conforme explica Gosciola, a tela inicial “(....) tem a incumbência de receber o 

usuário de modo a atraí-lo eficientemente” (GOSCIOLA, 2010, p. 239). A observação de 

Renato Luiz Pucci Jr. é, igualmente, apropriada: “Como tantas vezes acontece, a abertura 

sintetiza componentes centrais do filme” (PUCCI JR., 2008, p. 107).  

 Do início ao fim do filme, é evidente o papel de investigador/estrategista assumido por 

Duca, com a missão de desvendar o caso. Tal clareza faz parte da composição dos jogos, 

cujos personagens devem ter suas características “desenvolvidas e projetadas para serem 

devidamente notadas pelo usuário, de acordo com o que se deseja que seja percebido por ele” 

(GOSCIOLA, 2010, p. 186). Desta forma, o protagonista está, a todo momento, atento aos 

acontecimentos, buscando dados, construindo e analisando hipóteses. Seus incessantes 

questionamentos e suposições refletem o aspecto investigativo do personagem: 

 

– Chamaram a polícia?  
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– Pergunta se ele atirou deitado ou de pé. Ele disse que eles brigaram e caíram no 

chão. Se ele atirou deitado e de perto, dá pra ver que foi uma briga. Se ele atirou de 

longe e de pé, melhor inventar outra história.  

– Ele sabe onde está a mulher do cara?  

– E pergunta se é ex-marido mesmo.   

– A bala entrou onde, na barriga?  

– Tem que ver se a mulher é herdeira. Se a mulher, namorada do tio é herdeira, eles 

tinham motivo pra matar o cara.  

– E a arma?  

– É melhor deixar a polícia avisar a mulher. É melhor que eles vejam a cara dela 

quando ficar sabendo que o marido morreu. (MEU..., 2004, CAP. 02) 

 

 Inclusive, na cena em que Duca pergunta se Soraia já sabe da morte do ex-marido, 

todos os presentes – Laerte, Cléia, Éder e Rogério – ficam surpresos com a indagação e a 

rapidez de raciocínio do garoto, visto que nenhum deles havia pensado nesse fato, nem 

mesmo o advogado (figura 87):  

 

FIGURA 87 – FRAME DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA 

 

FONTE: DVD Meu tio matou um cara 

 

 Duca, como qualquer investigador, atenta a todos os detalhes relacionados ao 

assassinato. Quando sua mãe avisa que a notícia saiu no jornal, ele logo questiona: “Qual a 

manchete? (...) Tem foto?” (MEU..., 2004, CAP. 04). Fato semelhante ocorre no dia em que 

Éder foi preso. Ao chegar do colégio, Duca percebe que a televisão está desligada, situação 

atípica em seu ambiente familiar. Imediatamente, novas indagações são proferidas: 

 

DUCA 

– O que foi? 

CLÉIA 

– O que foi o quê? 

DUCA 

– Por que a televisão está desligada? 

CLÉIA 

– Não tem ninguém assistindo. 
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DUCA 

– Aconteceu alguma coisa? 

CLÉIA 

– Nada. 

LAERTE 

– Duca, Seu tio foi preso. (MEU..., 2004, CAP. 04) 

 

 Hipóteses e questionamentos também se mesclam em uma montagem hipertextual do 

momento em que Duca tem a certeza de que seu tio é inocente, sendo Soraia a verdadeira 

assassina. Nesta cena, fotos do game (virtual) são intercaladas com as cenas do filme (“real”), 

exibidas em plano e contra-plano (figuras 88, 89, 90, 91 e 92). Depois de visitar a namorada 

de Éder, conforme solicitado pelo tio, e verificar a presença de outro homem em seu 

apartamento, o adolescente retorna à cadeia e, diante do diálogo com Éder, Duca conclui o 

caso:  

 

FIGURAS 88, 89, 90, 91 E 92 – FRAMES DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA 

          

 

                   

 

                                                        

FONTE: DVD Meu tio matou um cara 

+ 

 

DUCA 

- Porque você limpou a 

arma?  

ÉDER 

- Pois é cara, foi uma 

besteira uma bobagem. 

(MEU..., 2004, CAP. 06) 

= 

+ = 

DUCA 

- Por que você não ligou pra 
ela? 

ÉDER 

- Quando? 

DUCA 

- Quando você atirou no cara, 

marido dela. Por que você ligou 
pra ela? 

ÉDER 

- Sei lá, cara. Eu não queria dar 
a notícia assim, por telefone. 

(MEU..., 2004, CAP. 06) 

Por fim, o diálogo encerra-

se com uma imagem do 

game, a foto de um quadro 

feminino, revelando a autora 

do crime.  
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          Suas habilidades detetivescas
149

 também são utilizadas em relação aos amigos Isa e 

Kid, no intuito de descobrir o que os dois fizeram e/ou fariam em seus momentos de 

privacidade. Diante das hipóteses levantadas, Duca decide como agir, sempre no intuito de 

afastá-los. Em relação ao casal, as hipóteses são sempre apresentadas através dos 

pensamentos de Duca. Como exemplo, pode ser mencionado o primeiro dia de aula 

apresentado pelo filme, seguinte ao assassinato. Na noite anterior, Duca e Kid estavam na 

casa de Isa, mas o protagonista foi embora mais cedo. Ao perguntar o que eles fizeram após 

sua saída, Isa disse que assistiram um filme, com um ator famoso, cujos nomes – do filme e 

do ator – ela não recordava. Duca perguntou se era um filme em que o personagem salva as 

pessoas em uma queda de avião e depois perde o sapato, e a amiga responde afirmativamente. 

Imediatamente, teorias surgem em sua mente:  

 

DUCA (off) 

– Estranho a Isa lembrar logo da cena do sapato que é bem no início. Ela disse que 

eles perderam o início. E eles sempre põem o nome do filme, de vez em quando, no 

meio. Se eles viram o filme, deviam saber o nome. (MEU..., 2004, CAP. 04) 

 

  Por sua vez, Kid disse que haviam escutado um CD.  Dada à divergência, Duca supõe 

que os amigos não estavam nem assistindo, nem ouvindo música: “– Ó, esse é mais um 

problema das histórias que não aconteceram. Todo mundo que faz parte da história tem que 

combinar direito o que não aconteceu” (MEU..., 2004, CAP. 04). Para enfatizar a mentira dos 

colegas, é mostrada uma imagem hipertextual de Isa e Kid na sala de suspeitos da delegacia, 

no mesmo cenário que Duca já havia imaginado seu tio (figura 93): 

 

FIGURA 93 – FRAME DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA 

 

FONTE: DVD Meu tio matou um cara 

 

                                                           
149

 Termo empregado por Araujo. 
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 Sua função investigativa também é ativada quando Isa pergunta ao Duca se ele quer se 

reunir para estudar para a prova de biologia. Antes de decidir, o garoto formula hipóteses 

sobre o que pode acontecer: 

 

ISA 

– Quer estudar junto pra prova de biologia? 

DUCA (em off) 

Será que ela vai convidar o Kid também? Se for é melhor eu não ir.  

DUCA 

– Pode ser, eu não sei. 

ISA 

– Quando é que você vai saber? 

DUCA (em off) 

Eles vão ficar sozinhos, no quarto dela, estudando biologia?...  É melhor eu ir. 

DUCA 

– Tá bom, eu topo. (MEU..., 2004, CAP. 04) 

 

 Ainda em relação ao trio, através de suas suposições, Duca cria estratégias para 

separar os amigos, ele planeja aproximar Kid de Ana Paula: “DUCA (off): A Isa tá muito a 

fim do Kid. Se ela for na festa da 203, é certo que eles vão ficar. E eu não quero estar lá pra 

ver isso. A não ser... que ele fique com outra” (MEU..., 2004, CAP. 07). 

 Outro atributo típico dos games é a banalização da morte. Como o objetivo de muito 

jogos é matar os rivais, a morte é tratada como algo comum, como parte do cotidiano dos 

jovens. Já no começo do filme, quando Éder chega ao apartamento do irmão e comunica que 

matou um cara, Cléia parece bastante assustada com o ocorrido (figura 94); em compensação, 

Duca mostra-se entediado (figura 95): 

 

FIGURAS 94 E 95 – FRAMES DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA 

  

FONTE: DVD Meu tio matou um cara 

 

 A trivialidade da morte também pode ser observada na ocasião em que Duca conta o 

crime para Isa, dada a indiferença da colega: 
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ISA 

– O cara era velho? 

DUCA 

– Não sei, por quê? 

ISA 

– Sei lá. Acho que quanto mais velho, melhor. Quer dizer, se o cara já era bem 

velho, ia morrer daqui a pouco mesmo. (MEU..., 2004, CAP. 03) 

 

 Outra cena que reflete tal característica se dá quando Duca e Isa visitam Éder na 

prisão. No momento do convite, Isa fica super empolgada, como se tivesse sido convidada 

para um passeio ou, nos dizeres de Araujo, “(...) vão à prisão como se fossem a um museu ou 

um parque” (ARAUJO, 2007, p. 186). Quando Kid adverte os colegas sobre a possibilidade 

de um motim, Isa fica ainda mais empolgada, confirmando sua presença na “aventura”. Do 

mesmo modo, alertando para os perigos da região presidiária, Cléia deu dinheiro para que os 

garotos fossem de táxi. Obviamente, a recomendação não foi acatada, eles foram de ônibus 

para poder comprar CDs com o dinheiro sobressalente.  

 Outro ponto que merece ser abordado é a utilização da morte como pretexto na 

aproximação do trio (Duca, Isa, Kid). Informações relacionadas ao crime são quase sempre o 

motivo para um visitar o outro, para fazer um convite, para se reaproximar após uma 

discussão, enfim, o assassinato opera como um vínculo entre os personagens.  Para Araujo, a 

morte se apresenta como “(...) um elo de ligação entre os participantes, quase como o 

desenrolar de uma novela, na qual cada capítulo provoca uma comunhão de idéias, um 

pertencer associado a um determinado grupo, que se sente participante do processo” 

(ARAUJO, 2007, p. 185-186). 

 Na primeira vez em que Duca vai ao apartamento de Isa, ele informa o caso à colega, 

que por sua vez, repassa a notícia a Kid, assim que ele chega. Tempos depois, quando a 

notícia é divulgada nos jornais, Duca utiliza o noticiário para iniciar a conversa com Isa. 

Igualmente, Kid chega com outra publicação, chamando a atenção para si. Do mesmo modo, 

quando Isa convida os garotos para estudar para a prova de biologia, Kid, que chegou por 

último, havia sentado ao seu lado (figura 96); de imediato, Duca apresenta novas informações 

sobre o crime, trazendo Kid para perto de si, distanciando-o de Isa (figura 97): 
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FIGURAS 96 E 97 – FRAMES DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA 

   

FONTE: DVD Meu tio matou um cara 

 

 Isa e Kid também fazem uso da morte do “cara” para se destacarem em meio aos 

demais colegas da escola. Isa relata a ida à prisão e o suposto assalto, tornando-se o centro das 

atenções. O mesmo ocorre com Kid, quando descreve a visita ao apartamento de Soraia. 

Ambas as cenas são mostradas em diferentes locações e com personagens variados, de modo a 

enfatizar a disseminação da informação (figuras 98, 99, 100, 101, 102 e 103): 

 

FIGURAS 98, 99, 100, 101, 102 E 103 – FRAMES DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA 

 

 

FONTE: DVD Meu tio matou um cara 

 

 Também cabe citar a cena seguinte, quando Duca menciona a traição de Soraia para se 

reaproximar de Isa, pois eles estavam brigados devido à descrença do personagem em relação 

ao “assalto”: 

 
DUCA 

– Posso te contar um segredo? 

ISA 

– Pode, claro. 

DUCA 

- A polícia descobriu que meu tio 

atirou de longe. 

KID 

- Quê? 

DUCA 

- É, a polícia descobriu que o meu tio 

atirou de longe. O cara estava de 

frente pra ele na hora do tiro. (MEU..., 

2004, CAP. 04) 
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DUCA  

– Eu não contei pro Kid, mas quando a gente esteve lá, eu vi que tinha um cara na 

casa da namorada do meu tio.  

ISA 

– E aí? 

DUCA 

– Aí é óbvio que ele é namorado dela. Não sei se meu tio sabe que ela tem outro 

namorado. Acho que não. Não sei se eu conto pra ele. (MEU..., 2004, CAP. 06) 

 

 Nesta situação fica claro o objetivo de Duca em relação à investigação: mais do que 

ajudar o tio, ele pretende seduzir Isa, conquistá-la, através de sua inteligência, sua percepção. 

Como bem coloca Araujo, “querendo resolver o caso, não tanto para o bem do tio (que 

considera um tolo), mas essencialmente para impressionar Isa, Duca vai armazenando 

informações, ligando fatos por analogia, provando que Soraia mente” (ARAUJO, 2007, p. 

187). 

 Embora o jogo seja o elemento central de aproximação com o público adolescente, as 

constantes atividades desenvolvidas no computador, em especial as operações on-line, 

também retratam a realidade da juventude, muitas vezes absorta no mundo virtual, premissa 

básica da chamada “geração digital”.  Araujo é quem sublinha a quase personificação da 

máquina: “o filme destaca a presença do computador, não só como suporte ou ferramenta, 

mas como mediador ativo na vida da nova geração, além de coadjuvante do personagem 

central da narrativa do filme” (ARAUJO, 2007, p. 178). Stern e Wills também colaboram com 

a questão, evidenciando a intensa relação entre os jovens e a internet: “os adolescentes 

compõem um dos segmentos de crescimento mais rápido da população on-line” (STERN; 

WILLS, 2009, p. 256). Desta forma, algumas imagens do filme foram selecionadas para 

mostrar a natural presença do computador e seus meios de interatividade em diversas 

situações (figuras 104 e 105): 

 

FIGURAS 104 E 105 – FRAMES DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA 

    

FONTE: DVD Meu tio matou um cara 
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Por fim, é importante debater sobre a montagem hipertextual proposta pelo filme, 

remetendo ao universo digital, tão comum no cotidiano juvenil. Assim, em primeiro lugar é 

preciso trazer a definição de hipertexto, que para Pierre Lévy é compreendido aqui como  

 
(...) um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, 

imagens, gráficos ou partes de gráficos, sequências sonoras, documentos complexos 

que podem eles mesmos ser hipertextos. Os itens de informação não são ligados 

linearmente, como em uma corda com nós, mas cada um deles, ou a maioria, estende 

suas conexões em estrela, de modo reticular. (LÉVY, 2004, p. 33) 

 

 Como já mencionado no início desta análise, os filmes, enquanto produtos culturais, 

acompanham a evolução da sociedade, de modo que, após o surgimento do hipertexto, tal 

recurso passou a integrar as mais diversas produções, influenciando, também, a indústria de 

games e do cinema. Conforme explica Maria Aparecida Araújo e Silva,  

 

O computador e a internet, como novos suportes da escrita, possibilitaram o 

surgimento de novos textos, como o chat, o blog, o e-mail e o hipertexto. Esses, por 

sua vez, nos fazem repensar as nossas concepções de texto, de leitura e de produção 

de texto. (SILVA, 2012, p. 121) 

 

 A presença de hipertextos em diversos momentos da trama torna a obra interativa, 

permitindo ao espectador organizar e interligar as informações propostas e decidir sobre o 

destino de sua leitura. Pois, como afirma Araujo: “se o hipertexto pode ser visto como 

simultaneidade, pode também ser lido como possibilidades, hipóteses, que parece ser o caso 

do filme em questão” (ARAUJO, 2007, p. 185). Desta forma, a multiplicidade de janelas 

exibidas interfere na construção de significados produzidos pelo espectador, inserindo-o na 

narrativa. Aqui, torna-se fundamental o esclarecimento do conceito de “participação” do 

espectador, entendida como a possibilidade de diferentes interpretações que o leitor adquire a 

partir dos hipertextos, não dependendo, desta maneira, de outros mecanismos de imersão além 

da própria narrativa. Conforme esclarecem Nilson Assunção Alvarenga e Marília Xavier de 

Lima, “embora o espectador não tenha a função de escolher os acontecimentos da história, por 

meio de algum tipo de interface, esta não existe sem sua participação” (ALVARENGA; 

LIMA, 2010). Os autores complementam a explicação: 

 

Fica claro, então, que a interatividade não depende tanto das interfaces como mouse, 

luvas, joystic, e outros mecanismos de imersão, mas sim da estrutura enunciativa da 

obra. Ou seja, elementos de decupagem, montagem, projeções arquitetônicas são 

determinantes no grau de interatividade do espectador. (ALVARENGA; LIMA, 

2010) 
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 Assim, a interatividade/participação ocorre quando cada espectador associa as imagens 

a partir de sua lógica própria, assumindo sua liberdade de interpretação, ou seja, a 

interatividade é compreendida como “apresentação + escolha”. Edmond Couchot também 

agrega ao tema: “a imagem interativa é o resultado da ação do observador sobre a imagem” 

(COUCHOT, 1993, p. 46). Afinal, um filme já não pode mais ser concebido como um 

conjunto de ideias impostas a serem recebidas de maneira passiva pelo público. Cada obra 

permite múltiplas associações, não apenas em função da pluralidade de significados possíveis 

a partir de sua montagem, mas, também, de variáveis como o contexto histórico, social e 

cultural em que o espectador se encontra.  

 Em Meu tio matou um cara, a maioria das imagens hipertextuais está relacionada às 

hipóteses levantadas por Duca. Um dos exemplos mais evidentes é a cena da piscina em que o 

garoto se propõe a concertar o Robô Clear de Soraia. Ao se aproximar da piscina, o jovem 

observa os detalhes do ambiente, como se estivesse fotografando cada cena. Ele memoriza 

(fotografa) alguns indícios de que outro homem esteve no apartamento recentemente, tais 

como: um relógio masculino, com um copo de bebida e um cinzeiro (figura 106), uma 

bermuda de banho (figura 107), óculos de mergulho azul (figura 108) e um par de chinelos 

masculinos (figura 109). Todas estas “fotos” são armazenadas ao lado direito da tela, de 

maneira análoga ao jogo exibido na abertura do filme (figuras 110): 

 

FIGURAS 106, 107, 108, 109 E 110 – FRAMES DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA  

     

  

FONTE: DVD Meu tio matou um cara 
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 Como é possível verificar no modelo acima, em uma montagem hipertextual, para que 

o leitor construa o sentido da obra é preciso realizar “movimentos em várias direções, 

realizando inferências, estabelecendo relações entre as informações textuais e extratextuais” 

(SILVA, 2012, p. 123). Outro exemplo que pode ser citado refere-se aos vídeos de Éder sendo 

preso (figuras 111) ou, no sentido oposto, desfrutando alegremente sua liberdade (figura 112), 

pautados nas hipóteses criadas por Duca.   

 

FIGURAS 111 E 112 – FRAMES DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA 

  

FONTE: DVD Meu tio matou um cara 

 

 Ramos também se expressa a respeito dos recursos utilizados no longa e sua ligação 

com a audiência jovem: 

 

A temática adolescente permanece e o deslocamento da camada narrativa serve de 

motivo para algumas brincadeiras de linguagem que satisfazem, simultaneamente, o 

público mais jovem e a consciência crítica de alguns adultos. As citações, os 

retrocessos, as reviravoltas, os estratagemas de remetência que proliferam, no estilo 

que Furtado mantém desde Ilha das Flores. (RAMOS, 2012, p. 326) 

 

 Como sintetiza Araujo: 

 

O filme parece se passar todo em um computador e é justamente esta técnica que 

inova a linguagem narrativa, o enfoque que simula links e sugere ao espectador uma 

quase participação, uma motivação para acompanhar os links e clicks do 

protagonista, que entra e sai do “real” até sem perceber, pois essa hibridização 

parece ser natural para ele. (ARAUJO, 2007, p. 182) 

 

 Para finalizar esta “investigação”, é pertinente ressaltar que em diversas esferas de 

entretenimento a convergência entre as mídias tem resultado em um novo formato de 

expressão,  que  possibilita  conferir  diferentes  conotações  ao  discurso que  se  enuncia. 

“No campo da ficção audiovisual, por exemplo, investe-se na criação de narrativas cada vez 
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mais complexas que se desdobram em múltiplas plataformas encorajando o envolvimento do 

screenager em modalidades cada vez mais interativas de consumo midiático” (CASTRO, 

2012, p. 68). 

 Os tópicos abordados viabilizam perceber que a narrativa intertextual desenvolvida 

por Furtado destaca os mecanismos originários dos games, de modo a expor os conteúdos de 

maneira interligada e, por vezes, simultânea, permitindo a criação de diferentes pontos de 

vista. Esta estrutura representa não apenas renovadas formas de produção e consumo, mas, 

igualmente, reflete a demanda deste público que almeja informações de modo mais célere e 

personalizado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Estudar sobre gêneros cinematográficos significa muito mais do que definir um gênero 

específico na cinematografia nacional, neste caso, o juvenil. O estudo genérico implica a 

investigação da indústria cinematográfica como um todo, perpassando pelos variados 

segmentos do mercado audiovisual, de modo a compreender sua dinâmica e atentando, 

igualmente, para os fatores extrafílmicos, como o contexto social e as características do 

público-alvo, o que tornou esta pesquisa bastante enriquecedora em termos de agregação de 

conhecimentos.  

 Após as discussões apresentadas no decorrer da dissertação, cabe ressaltar que o 

gênero cinematográfico designa o uso recorrente de algumas técnicas e convenções narrativas, 

que podem se aplicar aos diversos componentes do filme, como enredo, ambientação, diálogo, 

perfil dos personagens, objetos de cena, movimentos de câmera, situações, entre outros. 

Assim, embora o gênero dite alguns elementos obrigatórios, como por exemplo, a 

centralidade da trama no núcleo jovem, imprescindível nos filmes juvenis, tal fato não denota 

uma categorização rígida e limitante sobre a obra, pois permite a composição inventiva por 

parte de seus criadores, como a estética do videogame, desenvolvida por Furtado em Meu tio 

matou um cara.  

 Assim, buscou-se examinar os padrões de repetição que caracterizam o gênero juvenil, 

no intuito de consolidar a presença deste gênero na cinematografia nacional. Para responder 

as indagações apresentadas na parte introdutória: Quais os elementos empregados nos filmes 

em análise para se aproximar deste público? Que características permitem denominá-los como 

filmes juvenis? Esta filmografia consegue, de fato, representar o universo jovem?, além do 

evidente debate sobre gêneros cinematográficos, se fez necessária uma incursão pelas culturas 

juvenis, pelo perfil e demandas do mercado audiovisual brasileiro e pelas produções voltadas 

ao público jovem que despontam no cinema nacional desde a década de 1950. 

 No tocante às culturas juvenis, focou-se na importância adquirida pela(s) juventude(s), 

a partir de seu surgimento enquanto grupo social distinto, até sua atual valorização. 

Assumindo um papel importante para a modernização da sociedade pós-guerra, os jovens do 

século XX, cujos hábitos já se diferenciavam das gerações anteriores, mostraram-se 

merecedores de uma cultura autônoma, criando uma espécie de vanglorização da juventude. 

Mudanças políticas e sociais – como o direito de acesso a espetáculos públicos próprios à sua 

idade, e a possibilidade de votar aos 16 anos –, bem como alterações na estrutura familiar – 
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cite-se o número crescente de adolescentes filhos de pais separados –, conferiram aos jovens 

uma visibilidade rapidamente absorvida pela indústria do entretenimento. Por consequência, 

produtos como os filmes juvenis passaram a suprir as necessidades específicas deste público 

ascendente. A rápida evolução tecnológica, em especial, a alcançada pelos dispositivos 

conectados à internet, contribuíram para a firmação da imagem juvenil como sujeito social 

ativo. 

 Em relação ao mercado audiovisual no Brasil, é visível a heterogeneidade conquistada 

pela filmografia nacional neste século, oportunizando o desenvolvimento de obras de gêneros 

diversos, inclusive o juvenil. Diante dessa conjectura, é inegável a influência das novas 

mídias, através das várias janelas de exibição oferecidas, que permite a propagação também 

dos filmes de nicho e, por consequência, a satisfação de necessidades individualizadas. No 

cenário contemporâneo, com a evolução dos meios de comunicação e a proliferação da 

internet, observa-se a consolidação de um espectador participativo, que vem transformando o 

processo de produção de conteúdos em uma atividade de negociação.  

 Referente ao mapeamento histórico de filmes juvenis, é possível observar que o 

juvenil é um gênero que veio se solidificando ao longo dos anos, através da firmação de seus 

elementos símbolos. Nos anos 50, tem-se a exploração da figura do jovem delinquente, assim 

como as constantes associações entre cinema, música (rock) e juventude. Na mesma linha, a 

Bossa Nova colaborou para o desenvolvimento de filmes com temas mais políticos, 

representando o jovem engajado. Por conseguinte, a rivalidade entre Jovem Guarda (rock) e 

Bossa Nova (MPB) também foi explorada de maneira abundante, visto que ambos os 

movimento tinham na mocidade seu foco central.  

 O jovem ousado e revolucionário foi, do mesmo modo, retratado nas obras 

provocativas do Cinema Novo. As intervenções críticas do Tropicalismo, por meio de sua 

produções libertárias, também chamaram a atenção da juventude. Por sua vez, o Cinema 

Marginal, através da ideologia da contracultura, promoveu os hábitos dos grupos alternativos.  

 Já na década de 1980, com o auxílio dos estudos culturais, os jovens se transformaram 

no centro das atenções, conquistando grande visibilidade na indústria cinematográfica. Em um 

ambiente menos carregado, elementos como verão, praia, balada, férias e esportes radicais 

satisfizeram os desejos da chamada geração disco. No mesmo período, cumpre, ainda, 

destacar o bom desempenho dos filmes baseados em obras literárias juvenis, assim como o 

sucesso de figuras exóticas empregadas pelas produções terrir: vampiros, múmias, zumbis, 

lobisomens, etc., personagens estes que até hoje habitam a cultura jovem.  
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 Nas fitas mais recentes, o que tem atraído a audiência jovem, além de uma mescla dos 

artifícios já utilizados nas décadas anteriores, é o caráter híbrido das produções, a aplicação 

do aspecto hipertextual, a exposição à múltiplas telas, a rapidez do fluxo de informações, que 

caracterizam a “juventude digital”.  Canclini é quem ilustra esse indivíduo multifacetado:  

 

Você está dirigindo o carro enquanto ouve um áudio-livro e é interrompido por uma 

ligação no celular. Ou você está em casa, sentado numa poltrona, com o romance 

que acabou de comprar, enquanto na televisão ligada à espera do noticiário passam 

um anúncio sobre as novas funções do Ipod. (CANCLINI, 2008, p. 11) 

 

 Tais atitudes são representativas do espectador contemporâneo, cujo jovem seria um 

representante exemplar, pois ele acompanha a evolução do seu tempo e procura essas 

semelhanças nos produtos culturais. Afinal, o gênero também se caracteriza por sua 

concepção particular de audiência (Bakhtin 1997). Para Shary:  

 

The youth population at the end of the century was clearly witness to a new wave of 

films that catered to their interests and explored their images, and these films were 

and will continue to be undoubtedly influenced by and built upon the evolution of 

cinematic youth representations in previous generations
150

. (SHARY, 2002, p. 10) 

 

 Desta forma, com base nos filmes analisados, pode-se perceber que o gênero juvenil 

brasileiro soube incorporar em suas narrativas mecanismos próprios do século XXI, 

adaptando-se às frequentes mudanças no âmbito comunicacional, decorrentes, principalmente, 

dos avanços tecnológicos. Esse processo de identificação com os espectadores é fundamental, 

e não apenas para a manutenção do gênero juvenil de maneira singular, mas para a 

estabilidade e fortalecimento do cinema nacional como um todo:  

 

A cinematografia brasileira tenta se firmar em seu próprio mercado desde o início da 

atividade no país. Para que o setor pudesse ser capaz de “caminhar com as próprias 

pernas”, não só os investimentos em produção deveriam ser revistos, mas também a 

forma como o filme se insere no mercado, se consegue atingir seu público-alvo com 

êxito. (SILVA, 2010, p. 161) 

 

 Acrescente-se, ainda, que o estudo do gênero juvenil da década de 2000 também 

possibilita registrar na história do cinema nacional as formas narrativas da época, além de se 

                                                           
150

A população jovem no final do século testemunhou claramente uma nova onda de filmes que atendia aos seus 

interesses e explorava suas imagens, e esses filmes foram e sem dúvida continuarão a ser influenciados e 

construídos com base na evolução da representação cinematográfica da juventude das gerações anteriores. 
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apresentar como importante memória deste início de século, de modo a agregar na formação 

identitária do país. Pois, como acentua Alves: 

 

Procuramos apreender o filme não apenas como um texto, mas como um pré-texto 

capaz de nos conduzir à autoconsciência reflexiva do nosso tempo histórico. O filme 

é um médium capaz de propiciar uma dinâmica reflexiva sobre o mundo social para 

além da tela do cinema. (ALVES, 2010, p. 17) 

 

 Certamente, as questões investigadas nesta dissertação não encerram as discussões 

acerca do gênero juvenil ou, nos dizeres de Pucci Jr. “não há a pretensão de „dizer tudo‟ sobre 

quaisquer dos filmes aqui analisados, se é que se pode mesmo esgotar o estudo de qualquer 

objeto” (PUCCI JR., 2008, p. 24). E como aponta Araujo, “o cenário contemporâneo é fluido 

e mutante” (ARAUJO, 2007, p. 07), assim como a própria codificação genérica, o que 

impossibilita declarações definitivas. Além disso, “(...) o significado não reside no filme como 

algum tesouro enterrado à espera da descoberta. O significado é o resultado da interação entre 

o filme e o público – é um processo flutuante apenas parcialmente comandado pelo cineasta” 

(EDGAR-HUNT; MARLAND; RAWLE, 2013, p. 26). Ainda assim, acredita-se que as 

características escolhidas foram suficientes para demonstrar como o gênero juvenil, através de 

um sistema coerente de mensagens, opera suas narrativas na aproximação e identificação com 

a juventude, de modo a atestar sua existência no cinema brasileiro.  

 Sobre a escolha dos objetos de estudo, vale confessar que, entre as possibilidades 

fílmicas que poderiam integrar o corpus de análise, as obras de Furtado estiveram presentes 

em todas as propostas – ora incluía-se o filme Houve uma vez dois verões, ora o eleito, Meu 

tio matou um cara – dado o particular apreço pelo trabalho do cineasta. 

 Antes de finalizar, convém referenciar Aumont e Marie: “a actividade crítica tem três 

funções principais: informar, avaliar, promover” (AUMONT; MARIE, 2011, p. 12). Assim, 

além de responder às interrogações iniciais, espera-se: ter trazido informações relevantes 

acerca da indústria cinematográfica nacional; ter desenvolvido a análise de forma competente, 

sem incorrer em simplificações e, acima de tudo, ter contribuído para a promoção do cinema 

brasileiro, esse cinema que é tão cativante, tão “nosso” e, por vezes, tão ignorado.  

 Por fim, é apropriado mencionar o quão instigante e prazeroso é estudar o cinema: 

“Muito do poder do cinema está em nos envolver no espetáculo e, ao mesmo tempo, nos 

desafiar intelectualmente” (EDGAR-HUNT; MARLAND; RAWLE, 2013, p. 03).  Fato que, 

sem dúvida, tornou o trajeto menos árduo. 
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APÊNDICE A – FICHA TÉCNICA DO FILME ANTES QUE O MUNDO ACABE 

 

Título Original: Antes que o mundo acabe. 

Direção: Ana Luiza Azevedo. 

Roteiro: Paulo Halm, Ana Luiza Azevedo, Giba Assis Brasil e Jorge Furtado.  

Realização: Casa de Cinema de Porto Alegre. 

Produção executiva: Nora Goulart e Luciana Tomasi. 

Distribuição: Imagem Filmes. 

Montagem: Giba Assis Brasil. 

Direção de Arte: Fiapo Barth.  

Direção de Fotografia: Jacob Solitrenick. 

Direção Musical: Leo Henkin. 

Cenografia: Rita Faustini. 

Figurino: Rosângela Cortinhas. 

Elenco: Pedro Tergolina (Daniel); Eduardo Cardoso (Lucas); Bianca Menti (Mim); Caroline 

Guedes (Maria Clara); Eduardo Moreira (Daniel - pai); Janaína Kremer (Elaine); Murilo 

Grossi (Antônio); Irene Brietzke (Dona Glória); Carlos Cunha (Padre Euzébio); Mirna 

Spritzer (professora); Sérgio Lulkin (professor); Daniel Confortin (monge); Samuel Reginatto 

(Beto); Guilherme Valim (Tijolo); Braian Correia Lopes (Cascão); Luiz Fernando Barão 

(Barão); Carolina Muller (Dona Preta); Lelo Almeida (Lelo).   

Duração: 99 minutos. 

Classificação: 10 anos. 

Sinopse do DVD: Daniel é um adolescente crescendo em seu pequeno mundo com problemas 

que lhe parecem insolúveis: uma namorada que não sabe o que quer, um amigo que está sendo 

acusado de roubo e como sair da pequena cidade em que vive. Tudo começa a mudar quando 

ele recebe uma carta do pai que nunca conheceu. Em meio a todas essas questões, ele será 

chamado a realizar suas primeiras escolhas adultas e descobrir que o mundo é muito maior do 

que a gente pensa.  
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APÊNDICE B – FICHA TÉCNICA DO FILME AS MELHORES COISAS DO MUNDO 

 

Título Original: As melhores coisas do mundo. 

Direção: Laís Bodanzky. 

Roteiro: Luiz Bolognesi. 

Realização: Gullane, Casa Redonda e Buriti Filmes. 

Produção executiva: Caio Gullane e Rui Pires. 

Distribuição: Warner Bros. 

Montagem: Daniel Rezende. 

Direção de Arte: Cássio Amarante. 

Direção de Fotografia: Mauro Pinheiro Jr. 

Direção Musical: Bid. 

Cenografia: Ana Rita Bueno. 

Figurino: Caia Guimarães. 

Elenco: Francisco Miguez (Mano); Denise Fraga (Camila); Zécarlos Machado (Horácio); 

Fiuk (Pedro); Paulo Vilhena (Marcelo); Caio Blat (Artur); Gustavo Machado (Gustavo); 

Gabriela Rocha (Carol); Gabriel Illanes (Deco); Sophia Gryschek (Valéria); Maria Eugênia 

Cortez (Bruna); Thais Abujamra Nader (Dri Novais); Júlia Barros (Bia); Anders Rinaldi 

(Flavinho); Carlos Mandel (Lucas); Lucas Perazzio (Júnior); Lilian Blanc (diretora); Paula 

Pretta (massagista); Rodrigo Pasquali (Enzo). 

Duração: 105 minutos. 

Classificação: 14 anos.  

Sinopse do DVD: Mano tem 15 anos, adora tocar guitarra, sair com os amigos e andar de 

bike. Um acontecimento na família faz com que ele perceba que virar adulto não é 

brincadeira. O bullying na escola, a primeira transa, o relacionamento em casa, as 

inseguranças, os preconceitos e a descoberta do amor transformam a adolescência numa 

travessia nada simples. Com o roteiro de Luiz Bolognesi, direção de Laís Bodansky, com 

produção da Gullane, o filme é livremente inspirado na série de livros “Mano”, escritos por 

Gilberto Dimenstein e Heloisa Pietro. 
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APÊNDICE C – FICHA TÉCNICA DO FILME MEU TIO MATOU UM CARA 

 

Título Original: Meu tio matou um cara. 

Direção: Jorge Furtado. 

Roteiro: Jorge Furtado e Guel Arraes. 

Realização: Natasha Filmes e Casa de Cinema de Porto Alegre 

Produção executiva: Nora Goulart e Luciana Tomasi.  

Distribuição: Twentieth Century Fox. 

Montagem: Giba Assis Brasil. 

Direção de Arte: Fiapo Barth. 

Direção de Fotografia: Alex Sernambi. 

Direção Musical: Caetano Veloso e André Moraes. 

Cenografia: Marne Pereira 

Figurino: Rosângela Cortinhas 

Elenco: Darlan Cunha (Duca); Sophia Reis (Isa); Lázaro Ramos (Éder); Deborah Secco 

(Soraia); Dira Paes (Cléia); Aílton Graça (Laerte); Renan Gioelli (Kid); Júlio Andrade 

(detetive); Sérgio Lulkin (Rogério); Suellen Sá (Ana Paula); Janaína Kremer (secretária); 

Álvaro Rosa Costa (porteiro); Arthur Pinto (guarda); Roberto Sá (Fábio); Lisa Becker (mulher 

no carro).  

Duração: 84 minutos. 

Classificação: 10 anos.  

Sinopse do DVD: Meu tio matou um cara é um filme jovem, uma comédia romântica e 

policial na qual Duca (Darlan Cunha), de 15 anos, faz de tudo para provar a inocência do tio 

(Lázaro Ramos), preso ao confessar ter matado um cara. Duca tem certeza de que o tio está 

assumindo o crime para livrar a namorada Soraia (Deborah Secco), ex-mulher do morto. E, no 

meio de toda essa ação, Duca ainda tenta conquistar o coração de Isa (Sophia Reis), uma 

colega de escola que parece estar mais interessada em seu melhor amigo, kid (Renan Gioelli). 

Duca envolve os dois na investigação e no final... bom, aí só vendo o filme. 

 

 

 

 


