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RESUMO  

 

O  trabalho  tem  o  foco  na  compreensão  de  filmes  musicais,  com  o  filme La  La  Land  -                  

Cantando  Estações (CHAZELLE,  2016)  como  objeto  de  análise.  O  processo  da  pesquisa             

trata  inicialmente  da  história  do  cinema,  com  Arlindo  Machado  (2014),  a  linguagem  teatral              

no  cinema  com  Evandro  Medeiros  (2008)  para  posteriormente  trazer  a  decupagem  de  uma              

seleção  de  filmes  que  reconstroem  historicamente  o  gênero  musical,  a  partir  da  leitura  de               

Sergei  Eisenstein  (2002)  e  Gilles  Deleuze  (1992).  Em  seguida,  tratamos  do  avanço             

tecnológico  do  pós-cinema  com  Arlindo  Machado  (2014)  e  das  categorias  visuais  com  Bruce              

Block  (2010)  e  sonoras  com  Débora  Opolski  (2009).  Por  fim,  avançamos  na  análise  do  objeto                

principal  desta  pesquisa  reconhecendo  os  filmes  dentro  do  filme  LA  LA  LAND,  a  partir  da                

orientação   conceitual   de   Gérard   Genette   (2010).   

 

Palavras-chave:    cinema;   teatro;   tecnologia;   análise   audiovisual;   musical.  

 

 

ABSTRACT   

 

The  work  have  the  focus  in  understanding  musical  movies,  with  the  movie La  La  Land                

(CHAZELLE,  2016)  as  object  of  analysis.  The  research  process  initially  treats  of  the  cinema's               

history  with  Arlindo  Machado  (2014),  the  theatrical  language  in  cinema  with  Evandro             

Medeiros  (2008),  to  after  bring  decoupage  of  movies  selection  that  historically  reconstruct             

the  musical  genre,  from  reading  by  Sergei  Eisenstein  (2002)  and  Gilles  Deleuze  (1992).              

Then,  we  treat  of  technological  advancement  of  the  post  cinema  with  Arlindo  Machado              

(2014)  and  visual  categories  with  Bruce  Block  (2010)  and  sound  with  Débora  Opolski              

(2009).  Lastly,  we  advanced  in  the  analysis  of  the  main  object  of  this  research  recognizing  the                 

movies  within  the  movie  LA  LA  LAND,  from  the  conceptual  orientation  by  Gérard  Genette               

(2010).  

 

Keywords:    cinema;   theater;   technology;   audiovisual   analysis;   musical.  
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8  

   1   INTRODUÇÃO  

 

Assistir  “LA  LA  LAND:  cantando  estações”  quando  o  filme  estava  sendo  exibido  nos              

cinemas,  em  2017,  foi  de  emocionar  ao  ponto  de  sorrir,  rir  e  chorar  durante  o  filme,  e  as                   

mesmas  sensações  voltam  só  de  falar  ou  pensar  sobre  o  filme.  O  que  mais  chama  a  atenção                  

foi  o  fato  de  ser  um  filme  musical,  pautado  por  estações  e  com  um  final  que  era  esperado  e  ao                     

mesmo  tempo  não  esperado  também,  no  detalhe  de  os  protagonistas  realizarem  seus  sonhos,              

mas  não  permanecerem  juntos.  Assim,  o  filme  nos  desperta  o  interesse  de  entender  o  porquê                

de  eles  não  ficaram  juntos,  sendo  que  em  outros  filmes  do  mesmo  gênero,  os  casais                

continuavam  juntos.  O  curso  de  jornalismo  oferece  muitas  ferramentas,  inclusive  para            

compreender   narrativas   audiovisuais   com   base   teórica   em   Bruce   Block   (2010).  

Inicialmente,  a  proposta  do  trabalho  era  entender  as  relações  entre  o  amor  e  o  cinema,                

começamos  com  estudos  sobre  relações  amorosas  no  cinema  e  sobre  o  conceito  de  amor               

líquido,  de  Zygmunt  Bauman  (2004).  Com  as  percepções  de  que  o  filme  mostrava  ser  mais                

uma  homenagem  a  arte  em  si  do  que  sobre  o  amor,  o  viés  focou-se  inteiramente  para  história,                  

construção  e  análise  de  elementos  cinematográficos,  incluindo  narrativa.  O  trabalho  foi            

pensado  no  sentido  de  entender  a  história  do  cinema  e  sua  trajetória,  com  relação  às                

tecnologias,  qual  a  relação  do  teatro  com  o  cinema,  já  que  o  gênero  musical  possui  muitas                 

estruturas  teatrais.  Em  seguida,  passamos  a  analisar  a  forma  e  a  criação  de  filmes  musicais,                

compreender  as  categorias  para  a  concepção  de  cor  e  som  usadas  nos  filmes,  e  por  último                 

saber  quem  é  o  diretor  de  LA  LA  LAND  e  qual  a  sua  identidade  como  diretor,  conhecer  os                   

processos  desde  a  pré-produção  à  pós-produção,  como  foram  pensadas  os  usos  de  referências,              

das  cores,  dos  sons  e  a  mensagem  propagada  pelo  longa.  Com  tal  percurso  de  análises,                

conseguiremos   entender   o   processo   final   da   montagem   do   objeto.  

Apesar  de  definir  o  filme  LA  LA  LAND  como  objeto  de  análise,  foram  acessados               

outros  filmes,  pois  os  musicais,  em  grande  parte,  assim  como  no  cinema  de  forma  geral,                

acrescenta  referências  e  citações  de  outros  filmes,  ou  até  mesmo  a  literatura  e  o  teatro,  de                 

forma  transtextual.  Segundo  Gérard  Genette  (2010,  p.  07),  “um  texto  pode  sempre  ler  um               

outro,  e  assim  por  diante,  até  o  fim  dos  textos”.  Aplicamos  esta  lógica  aos  filmes,  por  isso,  ao                   

todo,  41  obras  foram  assistidas  e  analisadas,  incluindo  o  objeto  de  análise,  com  criação  de                

sinopses  de  cada  um  deles,  para  um  breve  entendimento,  que  estão  anexados  ao  final  do                

trabalho.  Além  de  assistidos,  foram  decupados  nas  questões  sonoras,  paleta  de  cores,             



9  

enquadramentos,  narrativas  e  referências  utilizadas  para  compor  cada  um,  para  depois            

encontrar  conceitos  e  teorias  que  oferecessem  acessos  viáveis  para  analisar  o  que  foi              

encontrado.   

O  trabalho  foi  dividido  pelas  estações  do  anos,  começando  no  inverno  e  finalizando              

com  outono,  para  conectar  também  com  o  percurso  da  obra.  Assim  como  no  filme,  o  Inverno                 

é  o  início,  por  isso  a  história  sobre  o  cinema,  com  base  em  Arlindo  Machado  (2014),  e  sobre                   

a  linguagem  teatral  no  cinema  com  critérios  de  Evandro  Medeiros  (2008).  Depois  a              

Primavera,  com  o  aprofundamento  sobre  o  gênero  musical  com  argumentos  sobre            

imagem-movimento   com   foco   nos   musicais,   fundamentos   de   Gilles   Deleuze   (1992).   

 Logo  em  sequência,  o  Verão  trata  a  exploração  das  novas  sensações  como  novas               

tecnologias  audiovisuais,  novamente  com  Arlindo  Machado  (2014),  às  categorias  de  cores            

com  critérios  em  Bruce  Block  (2010),  e  elementos  sonoros  com  dados  de  Débora  Opolski               

(2009).  Por  fim,  o  Outono,  parte  em  que  as  emoções  se  intensificam,  dissecamos  os  tópicos                

de  cor  e  som  com  as  categorias  estudadas  de  Block  e  Opolski,  sendo  o  item  final  a                  

observação  sobre  a  transtextualidade,  com  embasamento  em  Gérard  Genette  e  a  análise  das              

referências   empregadas   no   filme.   

Entender  como  funciona  o  cinema  e  quais  mensagens  são  transmitidas,  também  ajuda             

a  entendermos  nós  mesmos.  Pois  cinema,  como  toda  obra  de  arte,  traz  consigo  suas  ideias,                

conceitos  e  reflexões.  Estar  de  mente  e  coração  aberto  sempre  nos  faz  ter  a  possibilidade  de                 

ver  e  entender  algo  novo,  e  passa-se  de  uma  geração  para  a  próxima.  Saber  a  história  de  algo,                   

nos  diz  o  porque  do  momento  atual,  assim,  entender  a  trajetória  do  cinema  musical,  nos  faz                 

abrir  os  olhos  para  abraçar  as  novas  ideias,  referências  e  formatos  que  surgem  nas  telas.  Esse                 

trabalho,  foi  escrito  pela  paixão  ao  teatro,  cinema  e,  principalmente  aos  musicais,  com              

conhecimentos  agregados  não  só  pelas  bases  teóricas  usadas,  mas  pela  experiência  com  a              

arte,   ao   longo   dos   anos.   
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2   INVERNO  

 

“A   linguagem   é   comunicação,   une   ou   desune   as   pessoas,   é   o   início   e   o   fim   de   tudo.”   

(MEDEIROS,   2008,   p.   23)  

 

Este  capítulo  tratará  da  trajetória  do  cinema,  desde  a  pré-história  até  a  inserção  de               

cores  na  película.  A  questão  de  produzir  imagem  em  movimento,  assim  como  enxergamos,  é               

um  desejo  antigo  da  humanidade,  sendo  o  registro  mais  real  que  a  própria  foto,  por  causa  do                  

movimento  que  contêm.  De  registro  da  realidade,  o  cinema  passa  a  contar  histórias  ficcionais,               

se  tornando  arte,  mas  quando  ganha  sons  e  cores,  expande  a  sua  arte,  conquistando  um                

patamar  de  cativar  ainda  mais  o  público,  tornando-se  uma  válvula  de  escape  da  realidade  para                

a  fantasia,  aos  espectadores.  Para  compreender  o  cinema  é  necessário  entender  sua  história  e               

seu  tom  emocional,  o  processo  de  criação  artístico,  pois  sendo  um  modelo  de  arte,  que                

representa  e  usa  a  própria  sociedade,  o  ser  humano  e  a  natureza  ao  seu  redor,  nos  faz  refletir                   

sobre   a   condição   humana,   tanto   o   ser   individual   como   em   conjunto,   o   meio   social.   

 

2.1   A   história   do   cinema  

 

A  ideia  de  imagem  em  movimento,  ou  de  “pré-cinema”,  não  é  recente  como              

imaginamos.  O  homem  pré-histórico  já  ia  ao  fundo  da  caverna  para  fazer  desenhos  com  cores                

diferentes  e  sobreposições.  “À  medida  que  o  observador  se  locomove  nas  trevas  da  caverna,  a                

luz  de  sua  tênue  lanterna  ilumina  e  obscurece  parte  dos  desenhos.  (...)  Então,  é  possível                

perceber  que,  em  determinadas  posições,  vê-se  uma  determinada  configuração  do  animal            

representado”   (MACHADO,   2014,   p.   12).   

O  cinema  em  si  veio  ao  mundo  no  final  do  século  XIX.  Sendo  criado  na  era  industrial,                  

uma  tecnologia  mecânica,  popular  e  democrática,  ao  ponto  de  atingir  as  massas  e  diferentes               

classes  sociais.  Com  seu  desenvolvimento  e  a  criatividade  do  homem,  passou  de  máquina              

registradora  da  realidade  para  criação  de  arte,  mudando  seu  olhar  e  narrativa.  Seu  crescimento               

e  amadurecimento  foi  da  forma  mais  simplória  de  sua  utilização  até  grandes  produções              

cinematográficas   com   efeitos   em   3D.  

O  belga  Joseph  Plateau,  em  1829,  publica  sua  tese  de  doutorado Dissertation  sur              

quelques  propriétés  des  impressions  produits  par  la  lumière  sur  l’organe  de  la  vue              
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(Dissertação  sobre  algumas  propriedades  das  impressões  produzidas  pela  luz  no  órgão  da             

visão ),  segundo  Machado  (2014,  p.  16),  “resgatando  todo  um  conhecimento  acumulado  nas              1

áreas  da  óptica  e  da  fisiologia  do  olho,  relaciona  a  persistência  da  retina  com  a  síntese  do                  

movimento”.  Foi  possível  avançar  na  tecnologia,  permitindo  que  Plateau  criasse  o            

fenaquistiscópio,  “dispositivo  de  sintetização  do  movimento”  (idem).  Anos  depois,  a  partir            

dele,   resultou   o   cinematógrafo   dos   irmãos   Lumière.  

No  seu  nascimento,  ano  de  1895,  com  a  primeira  sessão  pública  de  cinema  em  Paris,                

com  o  filme La  Sortie  des  ouvriers  de  l’usiene  Lumière (Saída  dos  operários  da  fábrica                

Lumière)  produzido  pelos  irmãos  Auguste  e  Louis  Lumière,  mostrou-se  a  sociedade  e  ao              

mundo  uma  nova  forma  de  registrar,  contar,  guardar  e  analisar  a  vida  como  um  todo,                

principalmente   a   espécie   que   o   criou,   o   ser   humano   e   seu   meio   de   vida,   a   sociedade.   

A  classe  social  mais  registrada,  na  prematuridade  do  cinema,  era  a  burguesia  e  seu               

cotidiano.  Construindo  e  possibilitando  a  ideia  de  analisar  e  refletir  melhor  sobre  a  sociedade               

e  seu  estilo  de  vida.  Se  olharmos  a  base  da  criação  do  cinema,  chegamos  a  fotografia,  que  era                   

usada  e  ainda  é,  para  registrar  a  vida  e  a  história,  sendo  o  cinema  o  próximo  passo  da                   

fotografia,  seu  avanço  tecnológico.  Imagens  em  movimento  contínuo,  para  registrar  cada            

elemento  do  ângulo  capturado,  uma  realidade  mais  próxima  da  verdade  do  que  antes  já  tinha                

se   visto,   com   tendências   ao   naturalismo.  

A  exibição  de  filmes  se  estabeleceu,  desde  seu  início,  em  países  industrializados  e              

suas  grandes  cidades.  Eram  exibidos  filmes  com  menos  de  cinco  minutos,  em  casas  de               

espetáculos  variados  ou vaudevilles ,  “locais  bastante  populares  e  também  um  tanto            

mal-afamados  por  causa  da  atmosfera  plebeia  e  do  ‘baixo  nível’  dos  espetáculos  burlescos  ali               

encenados”  (MACHADO,  2014,  p.  62).  O  cinema  se  estabelece  como  arte  popular,  por              

atingir   todos   os   níveis   sociais,   além   do   baixo   custo   para   assistir   aos   filmes.   

O  cinema  passou  de  seu  nascimento  técnico  e  máquina,  filho  da  era  industrial,  para  se                

aperfeiçoar  e  se  tornar  a  sétima  arte.  Para  isso,  o  cinema  também  se  agrega  em  parte  ao  teatro,                   

pois  com  as  projeções  de  imagens  no  palco,  trouxe  expansão  visual  para  a  peça  e  o  público.                  

“Além  de  engenhocas  e  maquinário,  o  palco  ganhou  novos  temas  e  novas  abordagens  depois               

da  experiência  com  filmes.  Era  a  técnica  invadindo  os  domínios  da  emoção”  (MEDEIROS,              

2008,   p.   19).  

1  As   traduções   dos   títulos   dos   filmes   foram   feitas   pela   autora.  



12  

O  cinema  sendo  o  avanço  tecnológico  da  fotografia,  para  registrar  o  mundo  ao  seu               

redor,  decide  explorar  essa  nova  tecnologia  para  contar  histórias  também  ficcionais.  Com             

isso,  atores  de  teatro,  técnicas  de  cenário  e  o  drama  compostos  no  teatro  vão  para  as  lentes  da                   

câmera,  dando  início  aos  filmes  mudos,  em  que  os  atores  tinham  que  maximizar  na  atuação  e                 

gestos   para   conseguirem   se   expressar   sem   emitir   som.   

O  francês  George  Méliès  foi  o  primeiro  a  usar  técnicas  de  cortes  e  planos  nos  filmes,                 

trouxe  a  inovação  dos  efeitos  especiais  e  histórias  ficcionais  para  as  telas.  Usando  cenários               

montados,  maquetes  e  variados  truques  aos  seus  filmes  entre  1899  a  1913.  Seu  filme  mais                

famoso  é Le  voyage  dans  la  Lune (Viagem  à  Lua)  de  1902,  sobre  um  grupo  que  decide                  

conhecer  a  Lua,  e  quando  chega,  é  surpreendido  e  capturado  por  “homens”  da  lua,  mas                

consegue  escapar  e  voltar  à  Terra.  Em  tal  filme,  podemos  ver  grande  parte  dos  truques  diante                 

das   câmeras,   mas   com   atuação   teatral.   Segundo   Medeiros   (2008,   p.   62-63),  

 
Introdutor  da  ficção  no  cinema,  Méliès,  com  sua  intuição  de  prestidigitador            
profissional,  compreendeu  que  a  montagem  oferecia  um  gesto  equivalente  ao  do            
mágico.  Por  isso  descobriu  e  explorou  os  truques  básicos  de  filmagem:  câmera             
lenta,  congelamento,  surgimento  e  desaparecimento  gradual  da  imagem,         
superposição  e  dupla  exposição.  Ele  criou  um  novo  método  para  ligar  as  imagens              
cinematográficas.  O  cinema  rompeu  com  a  barreira  espaço-tempo  e  passou  a  não  ter              
limites,  embora  Méliès  ainda  não  tivesse  ultrapassado  o  posicionamento  estático  da            
câmera.   
 

Nos  EUA,  as  produções  de  cinema  tornaram-se  cada  vez  maiores  e  se  instalando  em               

Hollywood,  que  acabou  se  firmando  a  capital  do  cinema  no  mundo  no  início  do  século  XX.                 

Cria-se  um  modelo  de  cinema  comercial  vendido  para  o  mundo  inteiro.  O  cineasta  David               

Griffith  traz  para  as  telas  as  peças  de  teatro  românticas,  remodelando  e  atualizando  o  cinema                

mais  uma  vez,  além  de  introduzir  o  efeito flash-back e  grandes  planos.  O  novo  tipo  de                 

narrativa  e  com  efeitos  especiais  fez  tanto  sucesso,  que  ao  invés  de  só  usar  peças  de  teatro                  

para  eternizá-las,  também  se  utiliza  os  clássicos  da  literatura.  “Os  clássicos  literários  são              

adaptados  para  o  cinema  e  a  vida  das  estrelas  dos  palcos  contadas  nas  telas.  Além  disso,  o                  

filme,  com  o  caráter  da  eternidade,  torna-se  registro  de  repertório  de  companhias  e  de  grandes                

encenadores”   (MEDEIROS,   2008,   p.   19).  

A  indústria  cinematográfica  foi  se  estabelecendo  em  Hollywood,  por  volta  de  1910,  já              

que  o  lugar  era  perfeito  para  as  gravações,  além  de  ficar  perto  de  Los  Angeles,  já  considerada                  

metrópole  naquela  época.  Com  a  Segunda  Guerra  Mundial,  o  cinema  europeu  fica  estagnado,              

fortalecendo  o  cinema  norte-americano,  assim,  Hollywood  torna-se  a  capital  mundial  do            
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cinema.  Logo,  o  modo  de  produção  de  sucesso,  se  estabelece  como  “modelo  a  ser  seguido”,                

um  padrão  de  criação  e  execução  de  filmes,  obtendo,  segundo  Medeiros  (2008,  p.  66),  “sua                

própria   linguagem,   firmando-se   como   meio   de   produção   de   sentido”.  

 
Com  a  unificação  dos  três  setores  fundamentais,  produção,  distribuição  e  exibição,            
Hollywood  converteu-se  no  maior  e  mais  dinâmico  pólo  cinematográfico  do  mundo            
e  conferiu  fama  aos  grandes  estúdios,  como  20th  Century  Fox,           
Metro-Goldwyn-Mayer,   Paramount   e   Columbia   (idem).   
 

O  som  chega  aos  filmes  em  1927,  estreando  em O  cantor  de  jazz ,  filme               

norte-americano  com  direção  de  Alan  Crosland.  Dos  EUA  para  o  mundo,  espalhou-se  a              

novidade  da  união  entre  imagem  e  som,  assim  conseguindo  dar  mais  prestígio  a  narrativa  que                

já  seguia.  Porém,  com  o  sucesso  já  estabelecido  dos  filmes  mudos,  entra  em  “guerra”  com  a                 

novidade  do  som,  e  com  o  passar  do  tempo,  os  clássicos  filmes  mudos,  perdem  espaço  para  o                  

avanço  da  tecnologia  com  a  arte.  Podemos  ver  essa  transição  no  filme Singin’  In  The  Rain                 

(Cantando  na  Chuva),  de  1952,  com  direção  de  Gene  Kelly  e  Stanley  Donen,  e  no  filme The                  

Artist  (O  Artista),  de  2012,  com  direção  de  Michel  Hazanavicius.  Os  filmes  falados,  apesar  de                

se  expandirem  e  se  estabelecerem,  tiveram  perdas  de  público  devido  a  língua  falada  nos               

filmes,  o  que  antes  era  mais  fácil  de  substituir  as  legendas  dos  filmes  mudos  para  cada  língua                  

de   cada   país.   

Segundo  o  vídeo  do  canal  Pipocando  (BOCK;  MARCHESE,  2015),  o  curta The             

Serpentine  Dance ,  de  1899,  produzido  pelos  irmãos  Lumière,  foi  o  primeiro  filme  colorido  à               

mão,  a  partir  de  então,  o  avanço  tecnológico  sobre  as  cores  nos  filmes  foi  crescendo  até                 

chegar  ao  primeiro  filme  documentário  de  1912, With  our  King  and  Queen  through  india               

(Com  o  nosso  Rei  e  Rainha  através  da  Índia),  produzido  por  Charles  Urban,  mas  o  primeiro                 

melodrama  em  cores  foi The  world,  the  flesh  and  the  devil (O  mundo,  a  carne  e  o  diabo),  de                    

1914,  dirigido  por  Floyd  Martin  Thornton.  De  acordo  com  o  portal  O  Globo  (2015),  a                

empresa  Technicolor,  fundada  em  1915,  aprimorou  a  técnica  de  coloração  nos  filmes,  sendo              

possível  agregar  cor  à  película.  No  começo,  só  fixavam  as  cores  verde  e  vermelho,  como  no                 

filme The  Toll  of  the  sea (O  pedágio  do  mar) , dirigido  pelo  norte-americano  Chester  M.                

Franklin   em   1922 ,    no   qual   as   cenas   em   que   aparecem   o   mar   são   esverdeadas.  

Entre  os  anos  de  1929  e  1930,  a  Technicolor  era  solicitada  para  cobrir  muitos  filmes                

musicais  da  época,  mas  com  a  Grande  Depressão,  a  empresa  focou  no  desenvolvimento  do               

processo Dye-transfer  das  cores  amarelo,  ciano  e  magenta,  divulgando  a  nova  tecnologia  com              
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o  curta-metragem  da  Disney Flowers  and  Trees (Flores  e  Árvores) , de  1932.  Conforme  o  site                

Nexo  (CAPELHUCHNIK,  2018) ,  o  filme O  mágico  de  Oz ,  de  1939,  com  direção  de  Victor                

Fleming,  tem  uma  grande  mudança  do  sépia  ,  como  se  fosse  preto  e  branco,  para  o  colorido.                  

No  início  do  filme,  quando  Dorothy,  interpretada  por  Judy  Garland,  sai  do  Kansas  através  de                

um  furacão,  onde  é  levada  em  sua  casa,  e  cai  na  terra  de  Oz.  Quando  sai  de  sua  casa  para                     

descobrir  onde  foi  parar,  há  uma  mudança  do  sépia  para  o  colorido,  mostrando  uma               

supremacia  de  cores  que  encantam  os  olhos.  Um  filme  marcante  e  de  muito  sucesso,  no  qual                 

as   cores   poderiam   ser   uma   novidade   para   grande   parte   do   público.  

Segundo  a  matéria  do  O  Globo  (2015),  um  dos  grandes  avanços  da  Technicolor  foi               

sobre  a  conservação  das  cores  nos  filmes  com  a  técnica  de  impressão  IB, Imbibition-blank ,               

que  foi  usada  nos  Estados  Unidos  até  1970.  Após  a  criação  do  cinema,  embasado  na  técnica                 

de  registrar  a  imagem  em  movimento,  começa-se  a  inserção  da  ficção  e  dramaturgia  teatral,               

tornando-se  arte.  Não  só  o  teatro  alavancou  o  cinema,  mas  o  cinema  também  deu  seu  tom  de                  

progresso   ao   teatro,   ambos   se   aprimorando   aos   novos   tempos.   

 

2.2   A   linguagem   do   teatro   no   cinema  

 

Teatro  e  cinema  fizeram  trocas  entre  si,  de  tecnologia  cinematográfica  e  emoção             

teatral,  nas  quais  um  ajudou  o  outro  a  se  modernizar  e  a  crescer,  o  que  tornou  possível,                  

segundo  Medeiros  (2008,  p.  16),  “a  formação  do  cinema  como  máquina  de  produção  de               

realidades,  encontrando  nas  artes  anteriores,  como  a  pintura,  a  fotografia,  a  literatura,  a              

música  e  o  próprio  teatro,  indícios  da  montagem  e  da  narrativa  cinematográficas.”  O  cinema,               

passando  de  instrumento  documental,  se  transforma  em  arte  na  qual  elementos  do  teatro,              

como  atuação,  cenário  e  melodrama,  ajudam  a  compor  uma  nova  narrativa  para  a  nova               

tecnologia,  e  da  mesma  forma,  o  cinema  empresta  sua  tecnologia  para  o  teatro,  tornando-o               

mais   potente   e   maximizando   sua   beleza.   

O  teatro  é  rito,  que  celebra  um  mito.  Nasceu  como  forma  de  explicar  a  natureza  e  suas                  

ações,  de  tal  forma  nasce  também  os  deuses,  seres  míticos  e  divinos,  como  semelhança  ao                

homem,  porém  poderosos  e  imortais,  assim,  o  grande  medo  do  desconhecido,  como  por              

exemplo  a  morte,  um  acontecimento  sem  volta,  faz  com  que  os  seres  humanos  que               

acreditavam  em  tais  deuses,  seguissem  o  seu  modo  de  vida,  como  se  assim  atingissem  a                

eternidade  também,  como  afirma  Medeiros  (2008,  p.  26):  “Nas  sociedades  tradicionais,  o             
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homem  comporta-se  imitando  as  divindades,  como  quando  elas  se  manifestaram  no  mundo,             

nos    tempos   primevos. ”   

Dionísio,  deus  do  vinho,  e  Apolo,  considerado  como  o  deus  sol,  ambos  da  mitologia               

grega,  formam  um  equilíbrio  entre  o  profano  e  o  divino.  “Segundo  Nietzsche,  para  que  a  arte                 

aconteça  é  necessário  que  haja  a  oscilação  entre  o  apolíneo  e  o  dionisíaco”  (MEDEIROS,               

2008,  p.  32).  Os  dois  deuses  são  opostos  que  se  encaixam  trazendo  equilíbrio,  tanto  no                

homem,  como  em  sua  arte,  que  nada  mais  é  do  que  suas  reflexões  e  emoções.  Assim,  Apolo                  

traz  o  belo,  a  organização  que  envolve  a  fantasia,  o  alvoroço  e  bagunça  de  Dionísio.  De  tal                  

forma,  o  equilíbrio  dos  deuses  também  se  encontra  nos  filmes,  principalmente  em  se  tratando               

de  musicais,  pois  Dionísio  simboliza  a  fantasia,  a  loucura,  a  falta  de  norma  no  processo  de                 

produção,  e  que  se  encontra  muito  no  teatro,  pois  é  livre  a  forma  de  se  criar,  diferente  do                   

cinema,  que  tem  um  molde  a  ser  seguido,  com  seu  maquinário  e  modo  de  produção,  mais                 

organizado  e  esquematizado,  e  independente  de  ser  um  filme  “bonito  ou  feio”,  ele  será  belo                

na  mesma,  pois  atingiu  sua  estética  criada.  Se  for  agonizante,  então  será  belo  no  formato                

escolhido,  e  se  for  alegre,  também  será  belo  no  formato  em  que  foi  criado.  Sendo  assim,                 

Apolo  representa  o  cinema  pois  simboliza  a  ordem  e  o  belo.  Segundo  Medeiros  (2008,  p.  34                 

-   35),  

 
A  tragédia  grega  funcionava  para  o  mundo  helênico  como  um  espelho  da  sociedade              
e  das  relações.  Era  forma  de  diversão,  distensão  das  forças  sociais  por  meio  do               
processo  catártico.  Ao  mesmo  tempo,  era  uma  forma  eficaz  de  disciplinar  os             
indivíduos.  O  exemplo  de  Eurípedes  serve  para  ordenar  nossa  discussão  sobre  a             2

dicotomia  que  acompanha  toda  a  história  da  humanidade:  razão  e  emoção,  aqui             
caracterizadas  respectivamente  pelos  deuses  Apolo  e  Dionísio,  conforme  a          
concepção   da   arte   exposta   por   Nietzsche.   
 

Apolo,  de  acordo  com  Medeiros  (2008,  p.  29),  “era  identificado  com  o  Sol  e  com  as                 

estações  do  ano.  Por  isso  o  papel  mais  relevante  deste  deus  na  sociedade  grega  foi  a                 

organização  (...)  Toda  influência  de  Apolo  na  sociedade  helênica  é  permeada  pela  regra”.              

Tem  a  representatividade  do  indivíduo,  do eu ,  assim  como  no  cinema  que  tem  todo  um  ritual                 

de  criação  e  planejamento,  além  de  enquadramentos  individuais  na  cena  e  com  cada  pessoa               

da  equipe  realizando  sua  função,  muitas  vezes,  isolado.  Já  Dionísio,  “o  deus  do  vinho  e  da                 

orgia  altera  o  eixo  de  funcionamento  do  sistema,  anulando  as  vivências  individuais  em  função               

2  Eurípedes,   século   V,   foi   um   dos   poetas   e   dramaturgos   da   tragédia   grega.   
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do  delírio  coletivo  (...)  É  o  inconsciente  coletivo,  presente  em  cada  indivíduo  separadamente,              

como  vestígio  de  tempos  em  que  não  existia  a  divisão  da  natureza  em  indivíduos”               

(MEDEIROS,  2008,  p.  32).  Traz  a  coletividade  entre  o  ser  humano,  que  se  encaixa  no  teatro,                 

pois  em  uma  peça  só  há  resultado  satisfatório  se  o  grupo  trabalhar  em  equipe,  pois  um  precisa                  

do   outro.   O   modo   de   se   ver   é   a   essência   de   cada   arte.   

 
Apolo  não  vive  sem  Dionísio,  e  vice-versa.  Isso  porque  os  dois  são             
complementares,  por  isso  tão  diferentes.  Se  Apolo  é  quem  organiza  a  cidade  e              
mantém  a  ordem  necessária  à  boa  convivência  humana,  proporcionada  por  um  líder,             
Dionísio  é  aquele  que  contesta  o  poder  vigente,  atualizando  as  regras  do  jogo  e               
recriando  o  poder  do  Estado,  depois  de  um  período  de  transformações.  O  deus  do               
vinho   é   a   revolução   (MEDEIROS,   2008,   p.   75).  
 

Segundo  Medeiros  (2008,  p.  111),  “o  cinema  une-se  ao  teatro  sem  deixar  de  ser               

cinematográfico,  mas  ao  mesmo  tempo  com  o  poder  de  síntese  e  sugestão  que  só  existe  no                 

palco.  É  o  resgate  da  teatralidade  no  cinema.”  O  teatro  traz  o  lúdico  para  as  cenas  dos  filmes,                   

como,  por  exemplo,  a  montagem  do  cenário  do  filme Dogville, 2003, do  diretor  dinamarquês,               

Lars  von  Trier, que  é  feita  em  um  galpão  escuro  toda  a  cidade,  e  as  casas  por  marcações  no                    

chão,  como  na  cena  em  que  Grace  chega  a  cidade  e  vai  até  o  cachorro.  Pode-se  visualizar  que                   

é  um  cachorro,  pois  está  escrito dog, cão  em  inglês  no  chão,  ao  lado  de  um  desenho  do                   

mesmo  animal,  e  está  cercado  com  um  retângulo  branco,  também  desenhado  no  chão.  A               

questão  de  imaginar  e  criar  em  cima  do  que  não  vê  exatamente,  mas  se  tem  a  noção  do  que                    

seja,   faz   parte   do   teatro.   

Quando  pensamos  em  cinema,  não  vem  à  mente  a  imagem  da  tela  ou  a  câmera  por  si                  

só,  mas  quem  interpreta  as  histórias,  ou  seja,  atrizes  e  atores,  que  tiveram  que  adaptar  a                 

interpretação  para  se  encaixar  em  um  filme.  Assim,  a  interpretação  realista,  criada  por              

Constantin  Stanislávski,  ator  e  diretor  russo,  virou  base  para  a  nova  forma  de  atuar  diante  da                 

nova  tecnologia. O  método ,  como  é  chamado,  consiste  em  “os  gestos,  que  antes  tinham  que                

ser  largos  para  que  o  público  pudesse  enxergar,  passaram  a  ser  mais  contidos.  Abriram-se  as                

portas  para  a  era  do  ator  minimalista,  base  dramática  do  cinema  e  da  televisão.”               

(MEDEIROS,  2008,  p.  51).  Muitos  astros  hollywoodianos  tinham o  método  como  sua  base  de               

sucesso,   como   ainda   é   hoje.   

O  cineasta  russo  Serguei  Eisenstein,  que  saiu  do  teatro  para  o  cinema,  inovou  na               

linguagem  cinematográfica  entre  ator  e  cena,  “cujas  premissas  básicas  resumiam-se  em            

provocar  tensão  emocional  no  espectador  com  a  justaposição  dramática  de  imagens  de  forte              
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conteúdo  simbólico”  (MEDEIROS,  2008,  p.  69).  Assim,  trazendo  a  expressão  e  emoção  ao              

máximo  para  a  tela,  ao  ponto  de  quem  assistir,  senti-la  em  si,  mesmo  com  a  atuação  gestual                  

sendo  menor  para  caber  no  limite  da  câmera  e  transparecer  natural,  a  expressão  pode  ser                

grande   com   gestos   pequenos,   além   dos   símbolos   que   o   acompanham   em   cena.   

Se  no  teatro  podemos  imaginar  grandes  objetos  e  ações  com  símbolos  e  objetos              

diferentes  da  ideia  de  imagem  transmitida  ao  espectador,  pois  no  teatro  usa-se  a  fantasia,  o                

ilusório,  o  irreal,  no  cinema  já  é  o  oposto.  A  ideia  de  transmitir  e  captar  a  realidade  está  posta                    

até  nas  ficções  cinematográficas,  mas  o  irreal  posto  na  tela,  tem  que  ser  real  para  quem  o  vê,                   

mesmo  sabendo  que  não  existe,  como  usar  uma  criança  de  10  anos  para  fazer  o  papel  de  uma                   

criança  de  10  anos.  No  teatro,  um  adulto  de  20  anos,  poderia  fazer  uma  criança  de  10  anos,                   

pois   o   simbólico   é   permitido.  

Vimos  como  a  história  justifica  o  ponto  em  que  chegamos,  em  nível  tecnológico  e  de                

criação,  do  fazer  cinematográfico.  Como  a  inclusão  dos  processos  dramatúrgicos  foram            

importantes  na  transformação  da  máquina  de  registro  em  arte  e  como  a  sociedade  se  põe                

diante  dela.  Graças  ao  som  e  a  dramatização,  é  possível  construir  filmes  musicais,  que               

despertam   a   imaginação   e   dão   brilho   aos   olhos   de   quem   vê   e   escuta.   
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3   PRIMAVERA  

 

“O  Tempo  é  o  Aberto,  é  o  que  muda  e  não  pára  de  mudar  de  natureza  a  cada  instante.  É  o                      

todo,   que   não   é   um   conjunto,   mas   a   passagem   perpétua   de   um   conjunto   num   outro.”   

(DELEUZE,   1992,   p.   74)   

 

Neste  capítulo,  iremos  entender  melhor  as  influências  e  o  modo  de  criação  dos              

musicais,  desde  o  ambiente  que  proporcionou  o  estilo  de  formação,  as  influências  orientais  e               

as  características  pessoais  de  cada  criador,  como  o  francês  Jacques  Demy  (1931  -1990),  que               

deixam  cada  filme  com  suas  identidades.  De  casas  de  shows  para  as  telas,  os  musicais  são  um                  

estilo  de  arte  que  compõe  vários  gêneros  artísticos  em  um  só,  além  de  muitas  de  suas                 

histórias  serem  construídas  diante  do  próprio  universo  artístico,  e  adaptadas  para  as             

temporalidades   em   que   são   executadas.   

Para  compreender  tal  estilo,  passaremos  por  algumas  breves  análises  de  exemplos            

fílmicos  e,  como  e  por  que  foram  moldadas  da  maneira  que  podemos  assistir.  Assim,               

podemos  compreender  a  mensagem  emitida  e  o  porquê  das  emoções  e  sensações  que  o               

espectador   sente   durante   e   depois   que   o   filme   acaba.   

 

3.1   Os   filmes   musicais   

 

As  casas  de  show,  mais  conhecidas  como Music-hall ,  ou Vaudeville ,  nos  Estados             

Unidos,  foram  importantes  para  a  novo  modo  de  pensar  e  criar  a  “montagem”  no  cinema.  A                 

influência  teatral  e  comediante  também  propôs  um  novo  modo  de  fazer  cinema.  Segundo              

Serguei  Eisenstein  (2002,  p.  21),  “sob  a  influência  de  comediantes  franceses,  e  de  Chaplin               

(...)  e  as  primeiras  notícias  sobre  o fox-trot e  o jazz, este  amor  precoce  floresceu”.  Se                 

olharmos  para  um  filme  musical,  conseguimos  ver  todas  essas  influências.  Elas  não  foram  só               

importantes  para  o  novo  modo  de  fazer  cinema,  mas  até  hoje  ainda  são  elementos  básicos  em                 

um   musical,   principalmente   o   jazz   e   a   comédia.   De   acordo   com   Eisenstein   (2002,   p.   21),  

 
Flaubert  [foi]  quem  nos  deu  um  dos  melhores  exemplos  de  montagem-cruzada  de             3

diálogos,  usada  com  a  mesma  intenção  de  dar  ênfase  expressiva  à  ideia.  É  o  caso  da                 
cena,  em Madame  Bovary ,  em  que  Ema  e  Rodolfo  se  tornam  mais  íntimos.  Duas               
linhas   da   fala   são   interligadas:   a   fala   do   orador   (...)   e   a   conversa   dos   futuros   amantes.  

3  Escritor   francês,   Gustave   Flaubert   (1821   -   1880)   foi   um   importante   escritor   sobre   o   realismo.   
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O  diálogo  entrelaça  a  fala  do  narrador  com  os  personagens,  dando  ênfase  nos  pontos               

altos  de  tensão  nas  falas.  Esse  cruzamento  de  falas  também  ocorre  em  um  musical,  mas  não                 

só  no  ponto  das  falas,  mas  nas  cenas  e  na  construção  do  filme  em  si.  Um  filme  musical,                   

geralmente,  é  intercalado  com  cenas  de  atuação  comum  e  atuação  com  dança,  música  e  canto,                

além  disso,  também  ocorre  em  algumas  músicas,  ou  alguns  momentos  ter  falas,  frases  ou               

curtos  diálogos  no  meio  de  algum  número  musical.  Essas  ênfases  tornam  o  filme  mais               

dinâmico   e   mais   entrelaçado   entre   o   número   musical   e   a   história   do   filme.   

Um  estilo  de  teatro  ajudou  a  aprimorar  o  cinema  e  os  musicais,  o  Kabuki ,  teatro                4

popular  japonês,  foi  um  dos  fatores  importantes  para  ter  a  dinâmica  perfeita  entre  som  e                

imagem-movimento   em   um   filme.   Segundo   Eisenstein   (2002,   p.   29),  

 
Os  japoneses  nos  mostraram  uma  outra  forma,  extremamente  interessante,  de           
conjunto  - o  conjunto  monístico. Som  -  movimento  -  espaço  -  voz,  aqui, não               
acompanham (nem  mesmo  são  paralelos)  um  ao  outro,  mas  funcionam como            
elementos   de   igual   significância.  

 
Ou  seja,  levou  a  coletividade  dos  elementos  teatrais  para  o  cinema,  que  é  considerado               

como  arte  individual  no  modo  de  ser  produzida.  Além  disso,  o  Kabuki  é  uma  espécie  de                 

musical,  pois  une  em  uma  única  arte  o  canto,  dança  e  atuação.  Ele  não  só  leva  a  coletividade                   

das  ações  para  o  cinema,  mas  também  a  coletividade  de  um  musical.  Sendo  assim,  o  Kabuki                 

mostrou  ao  ocidente  como  fazer  cinema  em  sua  coletividade  de  elementos,  os  tornando              

principais,  e  colocando  o  estilo  musical  em  si,  não  só  pelo  que  é,  mas  por  seus  exuberantes                  

cenários,  todos  detalhados,  e  pelos  figurinos  e  maquiagens,  bem  elaborados.  É  o  que  vemos               

em  muitos  musicais,  como  em Moulin  Rouge! (LUHRMANN,  2001) ,  em  que  há  um  exagero               

de  expressões,  maquiagem,  figurinos  e  uma  dramatização,  não  só  dos  atores,  mas  nos              

cenários   também.  

 No  filme,  a  personagem  Satine,  interpretada  pela  atriz  Nicole  Kidman,  é  a  cortesã               

mais  cobiçada  da  boate  Moulin  Rouge,  localizada  em  um  bairro  cultural  e  boêmio  de  Paris.                

Ela  se  apaixona  pelo  jovem  escritor  Christian,  interpretado  pelo  ator  Ewan  McGregor,  e              

vivem  seu  romance  escondido,  para  que  o  Duque,  interpretado  pelo  ator  Richard  Roxburgh,              

não  descubra,  pois  Satine  está  prometida  a  ele.  Em  uma  das  cenas  finais  do  filme,  Christian,                 

Satine  e  as  pessoas  que  trabalham  na  boate,  apresentam  o  musical Spectacular,  Spectacular ,              

4  A   palavra    kabuki    significa   “cantar,   dançar   e   representar”,   sendo   a   arte   do   canto   e   da   dança.   Representado  
apenas   por   homens   e   criado   no   século   XV II.   
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onde  Satine  e  Christian  declaram  seu  amor  diante  da  platéia,  mas  Satine  morre  nos  braços                

dele  logo  em  seguida,  em  cima  de  vária  pétalas  de  rosas  pelo  chão.  Ela  é  diagnosticada  com                  

tuberculose  desde  o  início  do  filme,  ou  seja,  ela  já  estava  condenada  à  morte  antes  mesmo  de                  

conhecer  Christian.  O  filme  é  exagerado  nas  expressões  dos  atores,  são  expressões  muito              

dramáticas  que  lembram  atuações  teatrais,  além  dos  figurinos  com  muito  brilho  e  detalhes,              

como  rendas  e  vestidos  ou  saias  volumosas.  Tal  exuberância  de  imagem  e  atuação  é  para                

lembrar  uma  peça  de  teatro,  pode-se  observar  na  abertura  do  filme,  que  é  um  maestro  regendo                 

uma  orquestra,  enquanto  a  cortina  do  palco  abre.  Não  só  a  estética  é  grandiosa,  mas  a  história                  

é  sobre  um  romance  proibido,  tornando  o  enredo  da  história  dramático.  Assim  como  na  peça                

de  William  Shakespeare, Romeu  e  Julieta ,  Christian  e  Satine  tem  um  amor  proibido,  pois  a                

mulher  já  está  destinada  a  passar  o  resto  da  vida  com  outro  homem,  e  por  injúria  do  destino  e                    

por  punição  ao  desrespeitar  a  ordem  daquele  que  lhe  é  responsável,  como  pai  ou  chefe,  ela                 

morre.   

Tanto  no  cinema,  quanto  no  teatro,  há  enquadramentos  e  focos  sobre  as  cenas  e  seus                 

personagens.  No  teatro,  o  foco  é  dado  pelos  holofotes  em  cima  dos  atores,  dando  o  tom                 

emotivo  também  a  cena,  como  luzes  coloridas,  luzes  fortes  ou  fracas.  O  maior  foco  que                

pode-se  dar  em  uma  peça,  é  quando  o  ator  fica  ao  centro,  na  parte  frontal  do  palco  e  com  a                     

luz  em  cima  dele.  Já  no  cinema,  o  foco  é  dado  pelo  enquadramento  e  planos  da  câmera.                  

Quando  o  foco  é  para  a  expressão  de  um  ator,  usa-se  muito  o  PPP  (Primeiríssimo  Primeiro                 

Plano),  onde  foca  só  no  rosto  do  ator.  A  maior  semelhança  de  enquadramento,  entre  teatro  e                 

cinema,  quando  pensa-se  em  musicais  para  mostrar  seus  números  musicais,  é  o  GPG              

(Grande  Plano  Geral).  O  GPG  no  palco  é  quando  ele  é  usado  de  uma  ponta  a  outra  com  seus                    

personagens  enquadrados  na  luz  e  com  o  cenário  em  si  em  foco,  e  no  cinema  é  quando  o                   

enquadramento  capta,  tanto  o  cenário,  quanto  seus  personagens  em  cena,  como  diz  Maurício              

Duprat   (2015).   

Entre  teatro,  cinema  e  musical,  a  atriz  Nicole  Kidman  é  uma  grande  personalidade              

quando  se  trata  dos  três  assuntos,  pois  ela  atuou  como  protagonista  no  filme Dogville               

(TRIER,  2003),  que  mistura  o  imaginário  do  teatro  com  o  cinema,  e Moulin  Rouge!               

(LUHRMANN,  2001)  que  é  um  filme  musical.  Uma  mulher  branca  como  protagonista  nos              

filmes,  de  drama  à  musicais.  Nos  anos  50  a  grande  musa,  inspiração  e  símbolo  de  sexualidade                 

que  atuava  em  muitos  filmes  musicais,  era  a  atriz  Marilyn  Monroe  (1926  -  1962),  que                

também   era   uma   mulher   branca   e   loira.   
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Muitos  filmes  musicais  têm  seus  enredos  voltados  ao  próprio show  business ,  criando             5

metalinguagem,  tanto  sobre  o  mundo  do  cinema,  como  do  teatro  e  espetáculos  variados,  além               

das  várias  referências  que  usam  entre  si,  passando  de  um  filme  para  o  outro.  Pode-se  pensar                 

que  tal  ato  de  criar  uma  narrativa  assim  seja,  um  tanto  narcisista,  mas  acima  disso,  aprofundar                 

a  reflexão  sobre  a  arte  em  si  e,  até  aprimorá-la.  Dos  filmes  musicais  assistidos,  os  que  fazem                  

metalinguagem  são:  Os  homens  preferem  as  loiras;  Vamos  dançar?;  Moulin  Rouge;  Charity,             

meu  amor;  Duas  garotas  românticas;  Dançando  no  escuro;  Cantando  na  chuva;  Nasce  uma              

estrela    e    LA   LA   LAND.   

Os  filmes Os  homens  preferem  as  loiras (HAWKS,  1953) e Vamos  dançar?             

(SANDRICH,  1937) contam  histórias  de  artistas  de  dança  e  canto,  que  viajam  para  se               

apresentar  em  Paris  e  voltam  para  os  Estados  Unidos  quando  acabam  as  temporadas.              

Mostram  conflitos  amorosos  e  sobre  a  imagem  pública  e  a  fama. Moulin  Roug e              

( LUHRMANN,  2001 ) e Charity,  meu  amor (FOSSE,  1969) mostram  mulheres  que  são             

dançarinas  de  cabarés,  e  por  causa  de  sua  profissão,  sofrem  com  a  vida  amorosa,  acabando                

com  um  fim,  um  pouco  trágico  ou  abalado.  Além  de Moulin  Rouge  fazer  um  espetáculo                

musical,  dentro  do  filme  musical. Cantando  na  chuva (DONEN;  KELLY,  1952) ,  Nasce  uma              

estrela (CUKOR,  1954) e LA  LA  LAND (CHAZELLE,  2016) contam  sobre  a  vida  de  artistas,                

cujos  protagonistas  são  casais  amorosos,  suas  dificuldades  sobre  a  carreira  em  Hollywood  e              

ascensão  da  mesma. Duas  garotas  românticas  (DEMY,  1967) é  a  história  sobre  duas  irmãs               

que  são  artistas  e  que  sonham  e  querem  chegar  ao  auge  de  suas  carreiras,  além  de                 

encontrarem  o  amor  de  suas  vidas.  Por  fim, Dançando  no  escuro (TRIER,  2000) tem  sua                

protagonista  sonhadora,  quando  os  momentos  são  ruins  para  ela,  sonha  que  está  em  um               

musical,  além  de  fazer  teatro.  Em  todos  os  filmes,  suas  narrativas  voltam  para  o  protagonista                

artista  e  que  faz  ou  sonha  com  arte,  criando  uma  reflexão  mais  profunda  sobre  os                

acontecimentos   e   emoções   que   circulam   na   profissão.   

Como  disse  antes,  além  da  metalinguagem  ser  usada  em  muitos  filmes  musicais,  as              

referências  usadas  entre  eles  são  maiores  ainda,  trazendo  mais  conceito  as  narrativas.  Um              

exemplo  de  referência  é  no  filme Moulin  Rouge ,  na  primeira  cena  que  a  personagem  Satine                

aparece,  sentada  sobre  um  balanço  no  início,  logo  em  seguida  desce  e  é  rodeada  por  homens,                 

canta  uma  parte  da  música Diamonds  are  a  Girl´s  Best  Friend  em  um  grande  número                6

5   Mundo   do   espetáculo.  
6   Diamantes   são   os   melhores   amigos   de   uma   garota.  
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musical.  A  música  foi  usada  como  influência  do  filme Os  homens  preferem  as  loiras, no  qual                 

a  personagem  Lorelei,  interpretada  pela  atriz  Marilyn  Monroe,  canta  a  mesma  música  quando              

se  apresenta  em  seu  show  usando  um  vestido  rosa  e  vários  homens  a  sua  volta.  O  número                  

musical  se  tornou  um  clássico,  transformando-se  em  uma  grande  referência,  enriquecendo  a             

narrativa  quando  usada,  não  só  essa,  mas  tantas  outras  referências  que  existem,  além  de               

homenagear   o   próprio   cinema.   

 

 
Figura   1 :   Cena   do   filme    Moulin   Rouge!   
Fonte :<https://www.filmaffinity.com/en/movieimage.php?imageId=116461194>.Acesso:   21   nov.   2019.   
 

 
Figura   2 :   Cena   do   filme    Os   homens   preferem   as   loiras.   
Fonte :<https://www.collectors.com/entertainment-item/marilyn-monroe-in-diamonds-are-a-girls-best-f 
riend-8-x-10-p/3755848844715928647>.Acesso:   21   nov.   2019.   
 

Outros  exemplos  de  influências  e  referências  foram  nos  filmes Vamos  dançar?            

(SANDRICH,  1937) ;  Cinderela  em  Paris (DONEN,  1957) ;  Sinfonia  de  Paris (MINNELLI,            
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1951) ;  Cantando  na  Chuva (DONEN;  KELLY,  1952) ;  Dançando  nas  nuvens (DONEN;            

KELLY,  1955) e A  noviça  rebelde (WISE,  1965) . Nos  cinco  primeiros  filmes  citados,  o  casal                

protagonista,  no  início,  quando  se  conhece,  o  homem  gosta  da  mulher,  mas  ela  não  gosta  dele.                 

Assim  são  gerados  alguns  conflitos  e  brigas,  ocasionando  um  desafeto  inicial,  mas  com  a               

convivência,  eles  acabam  se  apaixonando  e  ficando  juntos  no  final  do  filme. A  noviça  rebelde                

é  muito  parecido  com  os  outros,  mudando  o  fato  de  que  o  casal,  tanto  o  homem,  quanto  a                   

mulher,  criam  uma  aversão  entre  si,  para  só  ao  longo  do  filme  se  apaixonarem  e  ficarem                 

juntos  no  final.  No  enredo  de  todos,  relação  dos  casais  começa  a  com  ódio,  para  depois  então                  

nascer  o  amor,  que  passa  por  desafios  que  quase  o  separam,  como  forma  de  prova  para  o  que                   

sentem,  para  finalizarem  juntos  e  felizes,  quebrando  a  ideia  de  “amor  à  primeira  vista”.  A                

grande  influência  de  tais  enredos  românticos  é  do  livro Orgulho  e  preconceito de  Jane               

Austen,  que  foi  usado  como  referência  para  o  filme Orgulho  e  preconceito  (WRIGHT,  2005),               

no  qual  criou-se  um  romance  que  nasce  do  ódio  e  floresce  para  o  amor.  Uma  história  clássica                  

da   literatura   do   século   XIX,   genuína   e   de   grande   conceito.   

Muitos  filmes  musicais  acabam  com  finais  felizes  ou  até  gloriosos,  mas  não  há  uma               

regra.  Alguns,  por  causa  da  narrativa,  fazem  parecer  que  seus  personagens  vão  acabar  felizes,               

mas  essa  linha  se  quebra  ao  final.  Os  filmes Dançando  no  escuro;  Charity,  meu  amor e Nasce                  

uma   estrela    são   alguns   exemplos   sobre   finais   trágicos,   em   um   gênero   considerado   “feliz”.   

Em Nasce  uma  estrela, de  1954,  a  protagonista  tem  o  sonho  de  ser  cantora  até  que                 

conhece  um  ator  renomado  e  ele  a  ajuda  a  crescer  na  carreira.  Nesse  meio  tempo,  eles  se                  

apaixonam  e  se  casam,  mas  enquanto  ela  ascende  de  forma  positiva,  ele  cai  em  desgraça,                

tanto  na  carreira  quanto  a  vícios  com  álcool.  Assim,  para  não  prejudicá-la  mais,  ele  se  suicida                 

e  ela  fica  sozinha  e  com  a  carreira  sólida. Charity,  meu  amor tem  sua  anti-heroína,  uma                 

mulher  que  é  dançarina  em  um  cabaré  e  que  sonha  em  encontrar  o  amor  de  sua  vida.  Depois                   

de  tantas  pessoas  “erradas”  em  seu  caminho,  conhece  um  homem  que  a  ama,  e  para  ela  não                  

perdê-lo,  esconde  sua  real  vida,  que  ele  acaba  descobrindo.  Ele  lhe  diz  que  não  se  importa                 

com  tal  vida  que  ela  leva,  e  quando  eles  estão  prestes  a  se  casar,  e  ela  realizar  seu  sonho,  ele  a                      

abandona  por  conflitos  internos  sobre  o  estilo  de  vida  que  ela  levava.  Ela  acaba  sozinha,                

saindo  do  estilo  de  vida  que  não  gostava,  e  não  perdendo  a  esperança  no  amor.  Por  fim,                  

Dançando  no  escuro  mostra  a  vida  de  uma  imigrante  nos  Estados  Unidos,  pobre,  que  trabalha                

muito  para  poder  pagar  a  cirurgia  de  seu  filho.  Quando  seu  vizinho  descobre  que  ela  tem                 

dinheiro  e  onde  o  guarda,  ele  o  rouba.  Ela  percebe  e  vai  falar  com  ele,  mas  ele  arma  uma                    
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situação  para  ela  o  matar  e  sair  como  a  pessoa  cruel,  sendo  que  ela  é  inocente.  Ela  é  presa  e                     

condenada   à   morte,   e   um   pouco   antes   de   morrer,   descobre   que   seu   filho   fez   a   cirurgia.   

Tais  filmes  nos  trazem  fins  trágicos  e  que  não  esperávamos,  principalmente  dos  dois              

últimos  filmes  citados,  nos  quais  suas  protagonistas  são  marginalizadas  e  julgadas            

socialmente  por  serem  o  que  são,  mesmo  sendo  inocentes  ou  boas.  Há  uma  ressalva  nessas                

histórias  que,  mesmo  elas  ficando  sozinhas  ou  morrendo,  conseguem  realizar  o  que  queriam,              

como  a  cirurgia  do  filho  e  uma  carreira  sólida,  ou  até  acreditar  no  amor,  mesmo  não                 

recebendo  um.  São  enredos  que  mostram  um  pouco  mais  de  realidade,  e  não  uma  fantasia  do                 

mundo  perfeito  e  feliz.  Mostram  os  altos  e  baixos  de  uma  vida,  mesmo  sendo  um  musical  e                  

contendo  cenas  lúdicas.  O  diretor  dinamarquês  Lars  von  Trier,  deixa  essa  “regra”  bem  clara               

de  musicais  felizes,  quando  no  filme Dançando  no  escuro ,  a  protagonista  Selma,  interpretada              

pela  atriz  e  cantora  Björk,  diz  várias  vezes,  durante  o  filme,  que  musicais  sempre  têm  finais                 

felizes  e  que  nada  de  ruim  acontece.  Para  quebrar  o  conceito,  o  diretor  fez  o  enredo  do  filme                   

da   forma   que   uma   inocente   morre   de   forma   injusta.   

 

 
Figura   3 :   Cena   do   filme    Dançando   no   escuro.   
Fonte :   Reprodução   da   autora.   
 
 
Na  cena  final,  Selma  é  enforcada,  mas  há  muita  agonia  em  si,  representadas  com               

gritos,  sufocações,  choros  e  desmaios.  Para  tentar  se  distrair  sobre  a  situação,  ela  tenta  cantar,                

pois  “em  musicais  não  há  finais  tristes”,  e  então,  um  pouco  antes  de  morrer,  recebe  a  notícia                  

de  que  seu  filho  fez  a  cirurgia.  Ela  fica  feliz,  canta  com  os  olhos  fechados  e  já  com  a  corda  no                      

pescoço,  e  em  seu  auge  na  música,  faltando  apenas  mais  um  refrão,  ela  é  enforcada.  O  filme                  

termina  com  o  último  refrão  escrito,  algumas  pessoas  assistindo  sua  morte,  e  com  alguns               

homens  fechando  a  cortina  para  Selma.  Um  filme  em  que  a  protagonista  sempre  quis  estar  em                 
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um  musical,  uma  peça,  um  ato  teatral,  que  sua  própria  morte  e  desgraça  acabou  por  ser  o  ato,                   

cena  principal  de  sua  vida.  Vamos  entender  como  uma  história  como  esta  se  constrói,  a  partir                 

dos   elementos   fílmicos,   a   imagem,   o   som   e   o   movimento.  

 

3.2   A   imagem-movimento   nos   musicais  

 

As  imagens  captadas  para  os  filmes  e  transmitidas  trazem  um  significado.  Não  são  os               

gêneros  que  falam  pelo  filme,  mas  os  planos  que  foram  usados  para  registrar  a  imagem,  e  não                  

só  eles,  mas  o  som  e  a  temporalidade  colocadas  na  narrativa  e  nas  imagens  também.  A                 

imagem-movimento  representa  a  junção  das  imagens  em  ação  com  seus  “adereços”  (som,  luz,              

por  exemplo)  que  a  completam.  Com  tais  elementos,  pode-se  montá-los  a  maneira  que  o               

criador   quiser   para   construir   sua   arte   na   edição.   

Segundo  Deleuze  (1992,  p.  65),  “a  imagem  plana,  ou  ao  contrário,  a  profundidade  de               

campo  precisam  ser  criadas  e  recriadas  a  cada  vez;  se  quiser,  os  signos  remetem  sempre  a                 

uma  assinatura”.  Como,  por  exemplo,  o  diretor  francês  Jacques  Demy,  que  dirigiu  os  filmes               

Os  guarda-chuvas  do  amor (DEMY,  1964)  e Duas  garotas  românticas (DEMY,  1967),             

ambos:  com  muitas  cores;  com  a  atriz  francesa  Catherine  Deneuve  nos  papéis  principais;  são               

filmes  musicais;  são  pautados  por  capítulos  temporais,  como  dias  da  semana,  horários  do  dia,               

mês  e  ano;  trazem  narrativas  com  ideias  de  destino  (encontros  e  desencontros),  além  dos               

nomes  originais  dos  filmes  terem  o  nome  das  cidades  por  onde  a  narrativa  acontece,  como Os                 

guarda-chuvas  do  amor ( Les  parapluies  de  Cherbourg )  e Duas  garotas  românticas ( Les             

demoiselles   de   Rochefort ).   

O  filme Os  guarda-chuvas  do  amor  conta  a  história  da  jovem  Geneviève  Emery,              

interpretada  pela  atriz  Catherine  Deneuve,  que  é  apaixonada  e  tem  um  romance  com  o  jovem                

Guy  Foucher,  interpretado  pelo  ator  Nino  Castelnuovo,  mas  seu  romance  dura  pouco,  pois              

Guy  vai  para  o  exército  por  um  tempo.  Neste  meio  tempo,  Geneviève  descobre  que  está                

grávida  de  Guy,  além  disso,  há  um  homem  rico  interessado  nela  e  a  pede  em  casamento.  Por                  

medo  de  estar  sozinha  e  ser  mãe  solteira,  além  da  pressão  da  própria  mãe,  ela  decide  se  casar                   

com  o  homem  rico  e  os  dois  se  mudam  da  cidade.  Pouco  tempo  depois,  Guy  retorna  do                  

exército,  triste  por  perder  o  amor  da  sua  vida  e  de  não  ter  um  rumo,  decide  melhorar  de  vida  e                     

ficar  junto  com  Madeleine,  interpretada  pela  atriz  Ellen  Farner,  que  cuidava  de  sua  tia  e                

também  estava  sem  rumo  e  não  tinha  para  onde  ir.  Com  o  tempo,  ele  realiza  seu  sonho  de  ter                    
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um  posto  de  gasolina,  se  casa  com  Madeleine  e  tem  um  filho  com  ela.  No  final  do  filme,  Guy                    

encontra  com  Geneviève  em  seu  posto  de  gasolina,  eles  têm  uma  breve  conversa  e,               

aparentemente,  ressentida  sobre  o  que  aconteceu  entre  o  dois,  ela  vai  embora  e  ele  fica.  Cada                 

um   continua   com   a   vida   que   escolheu.  

O  filme  é  um  musical  em  que  todos  os  diálogos  são  cantados,  além  do  filme  ser                 

separado  por  três  partes  ou  capítulos.  O  início  é  em  novembro  de  1957  e  mostra  o  namoro  do                   

casal  e  a  partida  de  Guy.  A  segunda  parte  é  em  janeiro  de  1958,  chamado  de ausência ,  pois                   

mostra  a  vida  de  Geneviève  sem  Guy  e  seus  conflitos,  esta  parte  é  datada  por  subcapítulos                 

nos  meses  de  fevereiro,  março  e  abril,  quando  ela  toma  sua  decisão  final.  A  terceira  parte  é                  

em  março  de  1959,  chamada  de o  retorno ,  pois  mostra  a  vida  de  Guy  ao  voltar  do  exército  e                    

sem  Geneviève,  esta  parte  é  datada,  por  subcapítulos,  nos  meses  de  abril  e  junho,  mostrando                

os  conflitos  de  Guy  até  melhorar,  e  sua  cena  final,  ainda  na  terceira  parte  é  em  dezembro  de                   

1963,  em  que  Guy  e  Geneviève  se  encontram  ao  acaso  e  tem  uma  breve  conversa,  onde                 

podemos  ver  que  ainda  existe  um  sentimento  em  ambos,  talvez  de  amor,  mas  de  abandono                

também.  O  filme  começa  no  inverno  e  termina  no  inverno,  e  são  os  únicos  pontos  onde  os                  

dois   se   encontram.   

O  filme  todo  é  pautado  pelo  encontro  e  desencontro  dos  dois,  como  se  o  tempo  em                 

que  passaram  separados  fosse  um  teste  para  seu  amor  ou  até  para  mostrar  que  realmente  não                 

deveriam  ficar  juntos.  No  final,  quando  Geneviève  encontra  Guy,  ela  fala  que  tê-lo  visto  foi                

obra   do   destino.   

Já  o  filme Duas  garotas  românticas  conta  a  história  de  duas  irmãs  gêmeas,  Delphine  e                

Solange,  interpretadas  pelas  atrizes  Catherine  Deneuve  e  Françoise  Dorléac,  ambas  são            

artistas.  Chega  uma  trupe  na  cidade  para  uma  festa  local  com  dois  rapazes  viajantes  a  procura                 

de  aventuras,  dinheiro  e  paixões.  A  partir  da  chegada  dos  viajantes,  quase  todos  os               

personagens  passam  pelo  café  da  mãe  das  meninas,  onde  há  encontros  e  desencontros,  tanto               

pelo  café,  quanto  pela  cidade  com  as  irmãs  e  seus  amores.  Só  no  final  todos  os  casais  ficam                   

juntos,  como  se  fosse  obra  do  destino.  Além  disso,  no  enredo  do  filme,  Delphine  sonha  com  o                  

rosto  de  seu  amor  e  ele  faz  um  quadro  com  o  retrato  dela,  como  se  estivessem  ligados  e                   

fossem   almas   gêmeas.   
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Figura   4 :   Cena   do   filme    Duas   garotas   românticas.   
Fonte :<http://www.casapark.com.br/cinema/duas-garotas-romanticas/>.Acesso:   21   nov.   2019.   
 

 
Figura   5 :   Cena   do   filme    Os   guarda-chuvas   do   amor.   
Fonte :<https://entretenimento.r7.com/cinema-e-series/copia-restaurada-de-classico-dos-cinemas-ganha 
-versao-online-05102019>.Acesso:   21   nov.   2019.  
 

O  filme  é  um  musical  com  danças  e  com  os  personagens  cantando,  além  do  filme  ser                 

dividido  pelos  dias:  sexta  de  manhã;  sábado  de  manhã;  domingo,  dia  de  festa  e  segunda  de                 

manhã.  O  filme  é  datado  pelos  dias  em  que  os  forasteiros  ficam  na  cidade  por  causa  da  festa,                   

desde   sua   chegada   até   sua   partida.   

Este  filme  também  é  pautado  por  encontros  e  desencontros,  como  se  fosse  o  destino               

moldando  a  vida  dos  personagens,  onde  quase  todos  os  personagens  se  encontram,  mas  não               

necessariamente  os  casais  românticos.  Solange  encontra  com  seu  par  romântico  uma  vez,  no              

início  do  filme,  e  vai  encontrá-lo  de  novo  no  final,  mas  durante  o  filme,  ele  se  encontra  com                   

vários  outros  personagens  e  por  questão  de  segundos,  se  desencontra  com  sua  amada.              
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Delphine  e  sua  mãe  só  encontram  seus  pares  no  final  do  filme,  mas  durante  o  enredo,  seus                  

amores  se  encontram  com  vários  outros  personagens  e,  também,  por  causa  de  segundos,  se               

desencontram.   

Todas  essas  características  similares,  principalmente  na  questão  narrativa  de  destino           

(encontros  e  desencontros)  e  a  paleta  de  cores  formam  a  assinatura  do  diretor,  não  de  todos,                 

mas  especificamente  de  Jacques  Demy.  São  signos  que,  analisados  separadamentes  e  com             

pontos   em   comum,   formam   cada   assinatura,   cada   conceito   de   arte   dos   criadores.   

Segundo  Deleuze,  Bergson  dizia  que  o  tempo  era  uma  simultaneidade  de  todos  os              

graus  sobre movimento-matéria-imagem. O  tempo  molda  dimensões  de  planos,          

profundidades  e  enquadramentos. Sendo  a  quarta  dimensão  o  Tempo  e,  a  quinta  Espírito,  mas               

voltado  para  o  psiquismo,  a  mentalidade  e  o  cérebro  da  arte.  Não  pela  parte  intelectual,  mas  a                  

parte  emotiva.  O  cérebro  também  traz espaço-tempo ,  onde  novos  circuitos,  geram  novos             

caminhos   para   traçar   e   criar   arte,   como   “sinapses   cinematográficas”.   

Como,  por  exemplo,  nos  filmes Amor,  sublime  amor (WISE;  ROBBINS,  1961)  e             

Shakespeare  apaixonado (MADDEN,  1998).  As  duas  narrativas  abordam  a  história  de Romeu             

e  Julieta ,  escrita  por  William  Shakespeare  no  século  XV,  na  qual  dois  jovens  se  apaixonam,                

mas  seu  amor  é  proibido,  pois  suas  famílias  são  inimigas,  e  quando  eles  tentam  ultrapassar  os                 

limites  de  seus  familiares,  por  falha  de  comunicação  ou  ordem  do  destino,  ambos  morrem.               

Segundo  Deleuze,  “o  cérebro  é  um  volume  espaço-temporal:  cabe  à  arte  traçar  nele  novos               

caminhos  atuais”  (1992,  p.  79).  Um  cinema  cerebral,  não  racional,  mas  com  emoção,  sensível               

e  mais  humana,  transmitida  pela  arte  em  movimento,  unindo  os  sensores  da  visão  e  audição                

para  transmiti-los,  e  obtendo  criatividade  para  adaptar,  mais  de  uma  vez,  a  mesma  história               

para   épocas   e   gerações   distintas.  

No  filme Amor,  sublime  amor ,  há  duas  gangues  inimigas:  os  Jets,  que  são  americanos               

brancos,  e  os  Sharks,  imigrantes  porto-riquenhos.  Em  meio  a  tantos  conflitos  entre  os  dois               

grupos,  Maria,  interpretada  pela  atriz  Natalie  Wood,  que  é  porto-riquenha  e  irmã  de  Bernardo,               

interpretado  pelo  ator  George  Chakiris,  líder  dos  Sharks,  se  apaixona  pelo  antigo  líder  dos               

Jets,  Tony,  interpretado  pelo  ator  Richard  Beymer.  Um  amor  à  primeira  vista  em  uma  pista  de                 

dança,  onde  dois  “inimigos”,  que  não  se  conheciam,  floreiam  um  amor  entre  si.  Apaixonados,               

eles  não  gostam  das  rixas  entre  seus  grupos  e  veem  uma  oportunidade  para  se  aproximarem  e                 

acabar  com  a  guerra  entre  seus  amigos  e  família,  se  ficarem  juntos.  Mas,  o  destino  foi  mais                  

forte,  e  por  causa  de  uma  “batalha”  que  ocorreu  entre  as  gangues,  alguns  membros,  de  ambos                 
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os  grupos  morrem,  e  Tony  acaba  matando  Bernardo.  Com  isso,  Tony  fica  marcado,  avisa               

Maria  e  os  dois  se  preparam  para  fugir,  marcando  de  se  encontrar,  mas  o  recado  de  Maria  não                   

chega  à  Tony,  ocorrendo  um  breve  desencontro  e  causando  a  morte  de  Tony.  Todos               

presenciam   tal   ocorrido   e   Maria   fica   só   e   triste.   

O  filme Amor,  sublime  amor é  quase  uma  transcrição  da  peça Romeu  e  Julieta ,  mas                

adaptado  para  os  anos  60  na  cidade  de  Nova  York.  Há  várias  cenas  do  filme  que  são  as                   

mesmas  da  peça,  como  a  que  Maria  e  Tony  se  conhecem,  que  é  em  um  baile,  o  mesmo                   

acontece  com  Romeu  e  Julieta.  Assim  também  na  cena  em  que  acreditam  que  seu  amor  pode                 

aproximar  e  acabar  com  a  guerra  de  ambos  os  lados.  Ou  quando  o  recado  de  Maria/  Julieta                  

não  chega  à  seu  amado.  Claro  que  há  pontos  incomuns  entre  o  filme  e  a  peça,  mas,  a  questão                    

do  tempo  e  espaço  tratada  em  ambos,  faz  com  que  tais  diferenças  sejam  necessárias  para                

deixar  as  narrativas  bem  delineadas,  como  a  diferença  em  que,  no  filme  só  Tony  morre,  Maria                 

não,  é  como  se  ela  servisse  de  exemplo  e  para  lembrar  aos  outros  a  triste  tragédia,  para  que                   

não  se  repita  e  que  o  amor  vale  mais  que  o  ódio.  Diferentemente  da  peça  em  que  os  dois                    

amantes  morrem,  como  forma  de  moral  para  não  desobedecerem  suas  famílias  e  tradições,              

sendo  castigadas  pela  morte,  ou  até  mesmo  por  tal  proibição  e  o  amor  sendo  puro,  só  podendo                  

ser  consagrado  e  realizado  na  eternidade  do  pós-morte.  Já Shakespeare  apaixonado  mostra  a              

tradição  social  em  que  promessas  e  tratos  de  casamento  não  podem  ser  desfeitos  e  classes                

sociais   misturadas,   usando   do   mesmo   enredo   de    Romeu   e   Julieta.  

No  filme Shakespeare  apaixonado ,  que  se  passa  na  Inglaterra  no  século  XV,  o  jovem               

William  Shakespeare,  interpretado  pelo  ator  Joseph  Fiennes,  busca  inspiração  no  amor  real             

para  escrever  sua  próxima  peça,  e  acaba  se  apaixonando  à  primeira  vista  pela  nobre  Viola  De                 

Lesseps,  interpretada  pela  atriz  Gwyneth  Paltrow,  apaixonada  por  teatro,  mas  mulheres  não             

podiam  atuar  na  época.  Com  a  nova  peça  de  William,  Viola  se  disfarça  de  homem  para  poder                  

atuar.  William  acaba  descobrindo  o  disfarce  e  os  dois  apaixonados  se  tornam  amantes              

proibidos,  pois  ela  é  nobre  e  está  prometida  em  casamento  para  o  Lorde  Wessex,  interpretado                

pelo  ator  Colin  Firth.  Inspirado  para  escrever,  pois  está  transpirando  amor  e  paixão,  William               

escreve  a  peça  de  acordo  com  o  que  vai  acontecendo  em  sua  vida  no  momento:  dois  amantes                  

proibidos,  cheios  de  amor,  mas  que  acabam  por  não  ficarem  juntos.  Wessex  descobre  o               

romance  dos  dois  e  tenta  impedir  a  peça  a  todo  custo,  mas  William  e  seus  colegas  conseguem                  

apresentá-la,  e  Viola  chega  à  tempo,  pois  logo  depois  de  se  casar,  foge  até  o  teatro  para  atuar                   

e  se  despedir  de  seu  amor.  Por  obra  do  destino,  William  fica  na  Inglaterra  e,  sua  amada  Viola                   
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vai  para  novas  terras  com  o  marido.  A  partida  da  amada  inspira,  mais  uma  vez,  o  jovem                  

londrino   a   escrever    Noite   de   Reis.   

 

 
Figura   6 :   Cena   do   filme    Shakespeare   apaixonado.   
Fonte :<https://cinemaedebate.com/2014/03/23/shakespeare-apaixonado-1998/>.Acesso:   21   nov.   2019.  
 

 
Figura   7 :   Cena   do   filme    Amor,   sublime   amor.   
Fonte :<https://www.pinterest.at/pin/245938829626728699/>.Acesso:   21   nov.   2019.  
 
 
A  história  é  contada  com  o  passar  do  tempo,  um  clássico  do  século  XV,  que  foi                 

reinterpretada,  recontada  e  readaptada  várias  vezes,  e  citados  dois  exemplos  no  texto.  Uma              
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peça  do  século  XV,  que  virou  filme  musical  dos  anos  60,  e  que  virou  filme  romântico  com  a                   

narrativa  de  como  a  história  foi  feita,  em  1998.  Como  se  o  espírito  da  obra  fosse  eterno  e  se                    

repetisse  a  cada  século  e  geração.  Cada  um  dos  autores  dos  filmes  e  até  da  peça  traz  seu                   

próprio  conceito  e  identidade  em  cada  narrativa  e  formato,  de  acordo  com  a  época  em  que                 

viveu.  No  século  XV,  um  dos  meios  para  atingir  as  pessoas  com  a  arte,  e  talvez  o  mais                   

impactante,  era  o  teatro.  Já  no  século  XX,  com  o  cinema,  o  meio  mais  fácil  e  democrático  de                   

atingir  as  pessoas  era  com  os  filmes.  A  história  é  a  mesma,  o  que  muda  são  suas  épocas,  e                    

com   isso,   suas   modelagens,   sendo   mais   uma   vez   o   cérebro   do   artista   moldando   a   arte.  

Como  vimos  neste  capítulo,  a  construção  do  cinema  musical,  até  seu  formato  mais              

usado,  foi  composto  de  casas  de  show  até  um  estilo  de  teatro  japonês,  o  Kabuki.  Além  do                  

modo  de  construção  da imagem-movimento ,  em  que  são  classificadas  por  seus  signos,  e  não               

por  gêneros,  como  diz  Deleuze  (1992,  p.  62),  “‘História  natural’.  Trata-se  de  classificar  os               

tipos  de  imagem  e  os  signos  correspondentes,  como  se  classifica  os  animais.”.  Os  tipos  de                

planos,  sons,  cores  e  luzes  é  que  formam  o  tipo  de  imagem,  e  sua  composição,  transforma-se                 

em imagem-movimento. “Se  considero  o  domínio  do  cinema  em  seu  conjunto,  é  porque  ele               

está  construído  na  base  da  imagem-movimento”  (DELEUZE,  1992,  p.  62).  Com  tal  conjunto,              

também  podemos  entender  e  identificar  o  estilo  e  a  identidade  de  cada  autor,  cinegrafista,               

incluindo  temporalidade  e  psicologia,  como  nos  exemplos  de  Jacques  Demy,  que  o             

identificamos  por  todos  os  componentes  de  imagens  e  o  estilo  narrativo.  A  temporalidade  e  a                

psicologia,  sendo  a  peça Romeu  e  Julieta, a  única  história  moralizante  usada,  construída  e               

moldada  em  diferentes  épocas  como  nos  exemplos Amor,  sublime  amor (WISE;  ROBBINS,             

1961)     e    Shakespeare   apaixonado    (MADDEN,   1998).   

Outro  ponto  que  Deleuze  (1992,  p.  68  )  aborda  é  que  “o  cinema  moderno  rompe  com                 

a  narração”,  sendo  natural  com  o  decorrer  da  história.  Os  filmes  perdem  as  sensações  “puras”                

de  imagem  e  som,  como  obra  de  arte,  para  circunstâncias sensório-motoras ,  por  exemplo,  em               

muitos  filmes  de  ação  os  personagens  reagem  com  violência  às  situações  que  lhe  aparecem.               

Ou  seja,  o  cinema  tira  o  lugar  de  contemplação  do  conjunto  da  obra,  para  dar  “optsignos”  e                  

“sonsignos”,  que  são  grandes  significados  ópticos  e  sonoros,  como  em  uma  cena  de  guerra,               

na  qual  os  maiores  impactos  ao  espectador  são  os  sons  característicos  de  guerra,  como               

explosões,  tiros  e  agonias  diante  da  morte,  e  as  visuais  de  acordo  com  as  sonoras,  como                 

fumaça,  fogo,  armas  e  sangue.  Após  entendermos  a  história  e  sua  construção,  passamos  a               
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compreender  melhor  o  presente  e  como  o  cinema  é  moldado  em  sua  contemporaneidade,              

além   das   ferramentas   usadas,   tanto   para   assistir   como   criar   o   filme.   
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   4   VERÃO  

 

“Talvez  seja  melhor  falar  simplesmente  de  cinema,  no  sentido  expandido  de  kínema-ématos             

+   gráphein,   ou   seja,   a   ‘arte   do   movimento’.”      

(MACHADO,   2014,   p.   160)   

 

O  capítulo  passa  por  três  reflexões  sobre  o  que  Arlindo  Machado  (2014)  chamou  de               

pós-cinema:  tecnologias,  cor  e  som.  O  avanço  tecnológico  no  produção  de  audiovisual,             

chegou  a  assustar  a  velha-guarda  com  um  possível  fim  do  cinema,  mas  na  verdade,  eles                

tinham  dificuldades  para  enxergar  o  amadurecimento  da  arte.  Aqueles  que  se  adaptaram,             

entravam  nas  atmosferas  da  TV  e  do  cinema,  misturando-as,  como  também  mudando  o  ponto               

de  vista  sobre  ambas,  como  na  questão  de  captação  de  imagens  e  pós-produção.  Ocorreram               

crises  no  meio  com  as  mudanças,  mas  a  mudança  também  aconteceu  diante  da  sociedade,  ou                

seja,  o  homem  e  o  cinema  caminham  juntos,  pois  o  cinema  depende  do  homem.  Tais                

mudanças  criaram  mais  disputas  de  mercado,  mas  também  ampliaram  a  economia  das             

indústrias   de   audiovisual.  

 As  categorias  de  cor  e  visualidade,  baseadas  em  Bruce  Block  (2010)  e  as  categorias                

de  som,  baseadas  em  Débora  Opolski  (2009),  mostram  que  o  estudo  delas  e  o               

aperfeiçoamento  para  a  tela,  intensificam  as  propostas  narrativas  ao  espectador,  ampliando            

emoção,  dramatização  e  clareza  sobre  o  enredo  fílmico.  Além  de  exemplificar  melhor             

questões  textuais  presentes  nas  narrativas  fílmicas  e  compor  categorias  para  a  análise             

posterior   que   vamos   fazer.   

 

4.1   Tecnologias   do   pós-cinema  

 

A  sociedade  vai  avançando,  aprimorando  e  criando  novas  tecnologias.  Com  isso,  o             

questionamento  sobre  as  novas  substituírem  ou  acabarem  com  as  antigas  sempre  entra  em              

voga.  O  que  muitos  não  percebem  é  que  o  conceito  em  si  do  “objeto”,  como  um  livro  que                   

serve  para  registrar  pensamentos,  não  acaba,  mas  o  meio  de  ser  transmitido  que  é  renovado.                

Antes,  as  ideias  e  pensamentos  eram  apenas  escritos  em  livros,  mas  com  o  passar  dos  anos  e                  
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séculos,  podemos  armazenar  centenas  de  livros  em  apenas  um pen-drive .  Ou  seja,  a  ideia  de                

registrar   os   pensamentos   continua   a   mesma,   só   mudou   o   meio   de   registro.   

O  cineasta  alemão  Win  Wenders  trouxe  tal  questionamento  sobre  o  cinema  em  1982,              

no  filme Quarto  666,  onde  registra,  com  uma  TV  no  cenário,  cineastas  dizendo  suas  opiniões                

sobre  o  cinema  acabar.  Ele  lhes  deu  uma  folha  com  tal  texto  (WENDERS  apud  MACHADO,                

2014,   p.   150).  

 
Cada  vez  mais  e  mais  filmes  parecem  ter  sido  feitos  para  a  televisão,  em  termos  de                 
iluminação,  enquadramento  e  formato.  (...)  a  estética  da  televisão  está  substituindo            
completamente  a  estética  do  cinema.  (...)  Muitos  filmes  encontram-se  hoje           
disponíveis  em  vídeo.  Esse  é  um  mercado  em  franca  expansão.  As  pessoas  agora              
preferem   ver   os   cassetes   em   casa,   em   vez   de   se   dirigir   a   uma   sala   de   exibição.  
 

Os  filmes,  com  o  passar  do  tempo,  de  mudos  ganharam  som,  cores  e  efeitos  especiais,                

mas  isso  não  significa  que  deixaram  de  ser  filmes,  só  sua  tecnologia  foi  se  aprimorando.  Na                 

mesma  ideia  que  o  modo  de  assistir  aos  filmes  se  aperfeiçoou  de  Music-halls  para  salas  de                 

cinema,  o  avanço  deu  continuidade  na  forma  de  armazenamento  e  visualização  para  vídeo              

cassete,  DVDs  e,  a  mais  atual  tecnologia,  plataforma  streaming,  como  a  Netflix.  No  filme               

Cinema  Paradiso (TORNATORE,  1988) , podemos  ver  a  narrativa,  do  crescer  e  amadurecer,             

tanto  no  personagem  Salvatore,  interpretado  pelos  atores  Salvatore  Cascio,  Marco  Leonardi  e             

Jacques  Perrin,  quanto  dos  filmes  e  do  cinema  de  rua  da  cidade  onde  Salvatore  cresceu.  Uma                 

das  cenas  finais  do  filme  mostra  o  antigo  Cinema  Paradiso  sendo  demolido,  pois  com  novos                

cinemas  nos  shoppings,  ninguém  mais  ia  ao  cinema  de  rua.  O  local  de  projeção  dos  filmes                 

não  acabou,  mas  aprimorou-se,  e  seu  objetivo  principal  de  rodar  filmes  para  o  público,  ainda                

permanece.  

O  cinema  não  acaba,  mas  se  reinventa  com  novas  tecnologias.  Alguns  cineastas  da              

“velha  guarda”  se  aventuraram  em  usar  a  nova  tecnologia  da  época,  como  diz  Machado               

(2014,  p.  151)  “O  primeiro  deles  é  Michelangelo  Antonioni,  que  já  em  1981  se  dispôs  a                 

sentar  diante  de  uma  mesa  de  efeitos  eletrônicos  dos  estúdios  da  RAI  para  trabalhar  as  cores                 

desse  poema  cromático  que  é Il  mistero  di  Oberwald (O  mistério  de  Oberwald/1981)”.              

Muitos  cineastas  colocavam  a  culpa  na  eletrônica,  ao  invés  de  acrescentá-la,  mas  há  uma               

longa  história  de  trocas  de  olhares  entre  TV  e  cinema.  Uma  colaboração  que  favoreceu  os                

dois  meios,  como  quando  “no  Brasil,  Glauber  Rocha  teve  uma  passagem  demolidora  pela              

televisão,  por  ocasião  de  suas  intervenções  no  programa Abertura (1979).”  (MACHADO,            

2014,  p.  152).  E  a  influência  da  TV  no  cinema  também,  como  o  diretor  norte-americano                
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Richard  Lester,  que  trouxe  “procedimentos  típicos  de  linguagem  televisual”  como  cenas            

musicais,   para   o   cinema.   

Com  o  passar  do  tempo,  criou-se  uma  geração  de  realizadores  “híbridos”,  que             

circulam  entre  trabalhos  na  TV  e  no  cinema,  como  Spike  Lee  e,  no  Brasil,  Cacá  Diegues  e                  

Arnaldo  Jabor.  Mesmo  com  toda  essa  nova  dinâmica,  a  crise  chega  à  sétima  arte  em  três                 

pontos,  sendo  o  primeiro  graças  aos  altos  custos  de  produção,  por  causa  dos  avanços               

tecnológicos  no  meio,  ocasionando  uma  quebra  em  cineastas  e  produções  menores  ou  até              

experimentais,  deixando  em  crescimento  só  a  grande  indústria.  O  segundo  ponto  é  a  mudança               

de  comportamento  social  urbano,  “que  consiste  na  perda  do  hábito  de  sair  de  casa  para                

assistir  a  espetáculos  públicos,  em  troca  do  consumo  privado  de  produtos  culturais  tais  como               

o  livro,  o  disco,  o  cassete  e  sobretudo  o  rádio  e  a  televisão”  (MACHADO,  2014,  p.  154).                  

Atualmente,  inclui-se  a  lista  as  plataformas  de streaming ,  ou  seja,  a  tecnologia  aumentou,              

aprimorou   e,   com   isso,   ampliou-se   a   concorrência   de   meios   para   absorver   conteúdo   artístico.   

Os  novo  hábitos  populacionais  com  relação  às  artes,  da  troca  de  sair  de  casa  para                

assistir  a  filmes  e  espetáculos  em  conjunto,  para  ficar  em  casa  e  usufruir  da  arte  em  modo                  

solitário,  é  consequência  também  da  transformação  do  meio  urbano,  onde  a  locomoção  até              

tais  espaços  são  complicados  pelo  trânsito  ou  falta  de  transporte  público,  pelo  alto  índice  de                

poluição  e  crimes  violentos.  Sair  de  casa  para  ir  a  eventos  de  artes  como  cinema,  teatro  e                  

exposições,  se  torna  uma  quebra  de  cotidiano  para  a  geração  que  cresceu  com  a  TV,  diferente                 

dos  espectadores  dos  anos  40,  por  exemplo.  O  terceiro  e  último  ponto  é  sobre  a ontologia da                  

imagem , a  mudança  de  percepção  e  captação  da  imagem.  Antes,  a  câmera  tinha  grande               

extensão  para  capturar  as  imagens  que  fossem  necessárias,  obtendo  profundidade,  mas  com  a              

extensão  de  tela  reduzida  pela  TV  não  há  mais  espaço  para  a  câmera  captar  as  imagens  ao  seu                   

bel  prazer.  Segundo  Machado  (2014,  p.  155),  “a  imagem  eletrônica  se  mostra  ao  espectador               

não  mais  como  um  atestado  da  existência  prévia  das  coisas  visíveis,  mas  explicitamente  como               

uma  produção  do  visível,  como  um  efeito  de  mediação”.  Sendo  as  imagens  capturadas  de               

primeira  mão,  brutas,  para  então  serem  trabalhadas  e  aprimoradas  no  pós-produção.  Também,             

o  modo  de  ver  a  imagem,  o  filme  mudou  o  olhar  do  espectador.  Antes,  as  imagens  dos  filmes                   

eram  sinônimo  de  contemplação,  para  sua  vasta  plateia,  mas,  talvez  por  assistir  um  filme               

sozinho,  assim  como  ler  um  livro,  as  imagens  passaram  a  ser  lidas  para  serem  entendidas,  ao                 

invés   de   simplesmente   admiradas.   
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O  cinema  não  está  falecendo,  mas  um  conceito  de  cinema  sim.  Abre-se  espaço  para  o                

cinema  com  super  produções  e  efeitos  especiais,  deixa-se  de  lado  o  antigo  modo  de  produzir                

cinema,  quase  artesanal.  Mas,  pela  dependência  da  arte  pela  indústria,  só  há  material  para               

trabalhar  se  houver  demanda,  e  quanto  menor  a  demanda,  menos  produção  até  chegar  à               

extinção  no  mercado,  como  a  câmera  Super-8,  por  exemplo.  Uma  passagem  do  antigo  para  o                

atual,  assim  como  a  sociedade  que  vai  se  modificando  a  atual  conjuntura,  e  o  cinema  a                 

acompanha  por  ser  dinâmico.  Do  cinema  mudo  para  o  cinema  comercial  com  super  efeitos               

especiais  de  George  Lucas,  assim  como  o  modo  de  viver  social  vai  se  transformando,  cada                

vez  mais  rápido  e  instantâneo,  o  cinema  caminha  pela  mesma  estrada,  com  estruturas              

tecnológicas  em  que  no  ato  de  filmagem,  já  realizam  procedimentos  “2  em  1”,  como  diz                

Machado   (2014,   p.   159).  

 
O  storyboard  (realizado  em  vídeo  para  permitir  visualizar  duração,  montagem  e            
sincronização  sonora)  já  é  também  teste  de  atores,  registro  e  avaliação  de  ensaio  e  vai                
se  transformando  lenta  e  imperceptivelmente  no  próprio  filme  que  se  está  fazendo.             
Durante  as  filmagens,  o  vídeo  permite  não  apenas  visualizar  imediatamente  os  planos             
que  se  está  filmando  (...)  como  também  editá-los,  sonorizá-los  e  inserir  neles  efeitos              
de   posterização,   ali   mesmo   no   local   de   filmagem.   
 

A  indústria  econômica  do  audiovisual  vai  se  moldando,  cada  vez  mais,  em  um              

“hibridismo”  de  mercado,  pois  um  filme  não  capta  mais  lucro  só  pelo  cinema,  mas  também                

pela  TV,  antigos  videocassetes,  DVDs  e  plataformas streaming ,  obtendo  uma  dinamização  de             

renda,  junto  com  a alta  definição ,  onde  se  misturam  o  cinema  com  a  TV,  formando  um                 

“cinema  eletrônico”.  Não  é  só  mais  o  objeto  em  si  que  se  transforma,  mas  o  modo  do  objeto                   

ser  visto  também,  como  TVs  de  alta  definição,  tanto  de  imagens,  quanto  de  sons,  como  se                 

pudesse  ter  o  próprio  cinema  na  sala  de  estar,  além  de  satélites,  DVDs  em  Bluray  e  entre                  

outros.  A  máquina  de  “leitura”  do  objeto  acompanha  seu  desenvolvimento,  tornando,  num             

todo,  de  ambos  os  lados  (cinema,  televisão,  DVDs  e  internet)  cada  vez  mais  tecnológico  e                

mágico  para  seu  consumidor.  No  crescente  avanço  de  resolução,  há  uma  nostalgia  de  sentir  a                

naturalidade,  o  “realismo”  dos  filmes,  assim  os  efeitos  especiais,  usados  nos  filmes,  estão              

cada   vez   mais   naturais   e   reais,   os   camuflando,   para   atender   a   demanda   de   mercado.   

A  tecnologia  avança  no  audiovisual  como  um  todo,  assim  novas  estruturas  também             

aparecem  nos  sons,  tipos  e  qualidade  de  imagens.  Com  relação  ao  objeto  de  análise,  o  filme                 

LA  LA  LAND,  tais  pontos  estudados  são  importantes  para  entender  as  questões  do  filme,               

como  estética,  narrativa  e  se  sofre  influência  de  outros  filmes  musicais  anteriores  a  ele,  algo                
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de  costume  para  o  gênero  fílmico.  Assim,  o  estudo  das  obras: A  narrativa  visual (BLOCK,                

2010)  e  a  dissertação Análise  do  design  sonoro  no  longa-metragem  Ensaio  Sobre  a  Cegueira               

(OPOLSKI,   2009)   nos   encaminharam   sobre   um   aprofundamento   de   análise   de   cores   e   sons.   

 

4.2   A   visualidade   no   pós-cinema  

 

As  cores  e  a  tonalidade  da  imagem  são  essenciais  para  prender,  cativar  e  sinalizar  a                

atenção  do  espectador.  A  tonalidade  é  o  brilho  da  imagem,  muito  importante  na  cena,  em                

cores  ou  preto  e  branco,  e  é  medida  em  uma  escala  de  cinza,  que  varia  do  preto,  nenhum                   

brilho,  até  branco,  100%  de  brilho.  Segundo  Bruce  Block  (2010,  p.  127),  “a  área  mais                

brilhosa  normalmente  atrai  a  atenção  de  um  espectador  primeiro,  especialmente  se  não             

houver  movimento.  A  escala  tonal  de  uma  imagem  também  pode  afetar  sua  atmosfera  e  seu                

clima  emocional”.  Sendo  assim,  é  necessário  controlá-lo  e  há  três  modos  de  fazê-lo  com               

controle   de   incidência,   reflexão   e   exposição.   

No  controle  de  reflexão,  também  designado  direção  de  arte,  molda-se  o  brilho  por  sua               

luminosidade  real  que  há  na  cena,  nos  objetos,  sendo  uma  cena  escura,  a  tonalidade  dos                

objetos,  incluindo  figurino  e  cenário,  será  baixa,  mais  próxima  do  preto  na  escala  de  cinza.  O                 

oposto  é  feito  para  uma  cena  clara,  onde  todo  o  ambiente  em  objetos,  tem  a  tonalidade  mais                  

próxima  do  branco  na  mesma  escala,  e  para  ter  uma  imagem  de  contraste,  basta  usar  um                 

cenário  que  tenha  objetos  em  tonalidades  extremas,  como  o  preto  e  o  branco  em  si.  Tal                 

controle  pertence  a  direção  de  arte  da  produção,  pois  a  iluminação  é  feita  por  igual  no                 

cenário,   dando   aval   somente   aos   objetos   darem   o   tom   da   imagem.   

O  controle  de  incidência,  que  basicamente  é  a  iluminação,  é  feita  “  pela  quantidade  de                

luz  que  incide  sobre  os  objetos  que  estão  na  imagem”  (BLOCK,  2010,  p.  130).  Ou  seja,  a                  

tonalidade  natural  dos  objetos  é  indiferente,  pois  somente  a  luz  projetada  sobre  eles  é  que                

dará  o  brilho,  podendo  transformar  uma  cena  clara  em  escura,  e  vice-versa.  Por  fim,  o  último                 

controle  é  de  exposição,  que  é  moldado  pelo  obturador  da  câmera,  quanto  mais  tempo  ele  fica                 

aberto,  mais  luz  entra,  e  com  menos  tempo,  mais  escuro.  A  tonalidade  não  é  optativa  na                 

imagem   nesse   caso,   ele   é   tomado   em   um   único   tom,   sendo   toda   clara   ou   escura.   

No  momento  de  pensar  sobre  como  montar  uma  cena  de  acordo  com  a  tonalidade  é                

necessário  usar coincidência  e  não  coincidência, e contraste  e  afinidade. A  coincidência  e              

não  coincidência  é  a  relação  entre  a  cena  e  seu  personagem,  sendo  coincidência  quando  seu                
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personagem  é  revelado  em  cena,  com  brilho  em  si,  e  não  coincidência  quando  não  a                

revelação  de  seu  personagem,  ocultando  sua  identidade  em  escala  tonal,  como  não  mostrar  o               

rosto,  podendo  escurece-lo  ou  dando  muito  brilho  ao  ponto  de  não  identificá-lo,  “muitas              

vezes  torna  o  público  mais  consciente  do  som.  Quando  há  menos  para  se  ver,  o  público  presta                  

mais  atenção  ao  diálogo,  aos  efeitos  sonoros  ou  à  música”  (BLOCK,  2010,  p.  136).  O                

contraste  e  afinidade  é  quando  a  tonalidade  da  cena  é  planejada,  sendo  tal  elaboração  nítida                

ao  espectador,  e  é  capaz  de  prosseguir  de  uma  cena  para  outra.  O  contraste  é  dado  pelos                  

extremos  de  tonalidade,  como  preto  e  branco,  já  a  afinidade  é  a  tonalidade  que  fica  entre  dois                  

e   três   tons   próximos   da   escala   de   cinza,   sendo   difícil   de   reter   em   uma   tomada.   

Para  u sar  as  cores,  primeiro  precisamos  de  luz  para  poder  vê-las,  tanto  a  solar,  quanto                

a  artificial,  mas,  o  que  achamos  ser  a  luz  solar  branca,  nos  enganamos,  pois  quando  refratada                 

em  um  prisma,  ela  se  divide  em  sete  cores,  as  cores  do  arco-íris  (vermelho,  laranja,  amarelo,                 

verde,  azul  e  violeta).  Se  a  luz  do  sol  não  é  branca,  os  outros  tipos  de  luzes,  artificiais,  que                    

consideramos   brancas,   também   não   são.   Block   (2010,   p.144)   explica   que  

 
Cada  espectro  tem  uma  proporção  diferente  de  cor.  Uma  vela  gera  uma  luz              
avermelhada;  uma  lâmpada  caseira  de  60  watts  tem  uma  luz  alaranjada;  as  luzes  de               
palco  usadas  na  fotografia  colorida  são  laranja;  e  a  luz  do  dia  é  predominantemente               
azul.  Embora  nenhuma  dessas  fontes  de  luz  gere  uma  luz  branca,  o  sistema  de  visão                
humano  tem  a  capacidade  de  se  ajustar  às  variações  de  cor  em  diferentes  fontes  de                
luz   e   fazer   todas   elas   parecerem   luz   branca.  
 

Para  coordenar  e  entender  melhor  como  funcionam  as  cores  há  dois  sistemas,  o              

aditivo  e  o  subtrativo.  O  aditivo  é  a  mescla  de  cores  através  da  luz,  misturando  duas  luzes  de                   

cores  diferentes,  produzindo  uma  terceira  cor,  pela  mistura  das  duas  anteriores,  muito  usado              

no  teatro  e  em  shows.  Tal  sistema  tem  sua roda  de  cores  organizada  em  vermelho,  verde  e                  

azul  primárias,  e  magenta,  ciano  e  amarelo  cores  complementares,  advindas  de  misturas  das              

primárias.  O  subtrativo  é  a  junção  de  corantes  e  tinturas  que  “subtraem  seus  comprimentos  de                

onda  uma  da  outra  e  criam  uma  nova  cor”  (BLOCK,  2010,  p.  146).  Sua  roda  de  cores  tem  as                    

primárias  em  magenta,  amarelo  e  ciano,  e  as  complementares  em  vermelho,  verde  e  azul,  o                

oposto  do  sistema  aditivo.  Tal  sistema  é  muito  usado  em  quase  todas  as  áreas,  como                

fotografia,   cinema,   impressões   e   outros.   

Para  usar  a  paleta  de  cores  em  uma  cena,  ou  até  o  filme  todo,  é  preciso  pensar  na                   

descrição  das  cores,  que  é  feita  por  três  termos:  matiz,  brilho  e  saturação.  A  Matiz  é  a  cor  que                    

há  na  roda  das  cores,  sendo  apenas  oito  matizes,  classificadas  como  vermelho,  laranja,              
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amarelo,  verde,  ciano,  azul,  violeta  e  magenta.  O  Brilho  é  a  matiz  na  escala  de  cinza,  em                  

diferentes  colocações,  com  relação  ao  acréscimo  de  preto  ou  branco,  como,  por  exemplo,              

colocar  branco  na  cor  vermelha,  que  a  deixa  rosa.  E  a  Saturação  indica  o  quão  pura  é  a  matiz,                    

como,  por  exemplo,  a  cor  azul  saturada  é  pura,  sem  adição  de  cores  complementares,  cujo                

processo  denomina-se  dessaturação.  Quanto  mais  a  cor  se  torna  cinza,  mais  dessaturada  ela              

fica.   

Na  image m  do  filme  usa-se  muito  contraste  e  afinidade,  com  relação  as  matizes.  No               

ponto  da  afinidade,  é  quando  uma  única  matiz  é  baseada  nas  cores  para  a  mesma  cena.  Com                  

relação  a  escala  tonal,  o  brilho,  das  cores,  quanto  mais  clara  a  cena,  mais  cores  claras  serão                  

usadas,  e  nas  escuras,  mais  cores  escuras  serão  usadas,  além  do  contraste  que  também  é                

usado,  com  os  extremos  de  cada  lado.  A  afinidade  na  saturação  é  quando  usa-se,  somente,                

matizes  saturadas,  já  a  mescla  de  dessaturadas  e  saturadas  é  o  contraste.  Na  roda  das  cores  há                  

a  relação  de  cores  quentes  e  frias,  segundo  Block  (2010,  p.  156).  “Os  matizes  podem  ser                 

combinados  em  um  número  infinito  de  maneiras  para  produzir  cores  quentes  e  frias.  Misturar               

matizes  complementares  pode  alterar  a  qualidade  de  quente  ou  fria  de  qualquer  cor.”  Há               

também  a  extensão  das  cores,  que  mede  a  dimensão  e  o  brilho  de  uma  cor,  sobre  as  outras,                   

como,  por  exemplo,  um  amarelo  saturado  atrai  mais  a  atenção  do  espectador,  do  que  um                

magenta   saturado,   pois   há   mais   brilho   na   cor   amarela,   do   que   no   magenta.   

A  interação  das  cores  faz  seu  matiz,  brilho  e  saturação  mudar,  muitas  vezes,  mas               

como  diz  Block  (2010,  p.  158),  “fazer  uma  cor  mudar  sua  aparência  requer  dois  ingredientes:                

a  cor  suscetível  -  esta  é  a  cor  que  vai  parecer  mudar;  a  vizinha  -  esta  é  a  cor  ou  tonalidade  que                       

vai  ativar  a  mudança  da  cor  suscetível.”  Para  analisar  as  interações,  existem  três  regras               

essenciais  que  são: matiz  e  preto  ou  branco , cores  complementares  e cores  análogas.  A  matiz                

e  preto  ou  branco  é  quando  uma  cor  é  posta  junto  do  preto  ou  branco,  assim  quando  uma  cor                    

é  posta  com  o  branco,  ela  parecerá  mais  escura,  e  quando  posta  com  o  preto,  parecerá  mais                  

clara,  uma  interação  visual  de  opostos.  As  cores  complementares  é  quando  as  cores              

complementares  da  roda  de  cores  são  colocadas  lado  a  lado,  assim  amplia  sua  saturação,               

deixando  ambas  suscetíveis.  Já  as  cores  análogas  é  a  interação  entre  as  matizes  adjacentes  na                

roda  de  cores,  dando  a  ilusão  de  distanciamento  entre  ambas  na  roda  de  cores.  Um  exemplo                 

de   Block   (2010,   p.   162)   posto   em   prática.   

 
Se  um  plano  de  fundo  ciano  for  colocado  atrás  das  chamas  vermelhas,  as  chamas               
vão  parecer  mais  saturadas,  pois  as  cores  complementares  aumentam  a  saturação.            
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Isso  é  contraste  simultâneo  (contraste  dentro  da  tomada).  As  chamas  vermelhas  vão             
parecer  mais  saturadas  porque  o  espectador  está  olhando  simultaneamente  para  as            
cores   complementares.   
 

A  melhor  maneira  de  analisar  as  cores  é  em  um  esquema  que  as  analisa  a  partir  da                  

própria  roda  de  cores,  assim  um  plano  monocromático  contém  apenas  uma  matiz.  As  matizes               

complementares,  como  já  diz  o  nome,  são  as  cores  complementares  da  roda  de  cores,  um                

exemplo  são  as  cores  laranja  e  azul.  As  matizes  complementares  dissociadas  são  duas  cores               

adjacentes  que  dissocia  uma  cor  complementar,  produzindo  três  matizes.  Por  fim,  a             

dissociação  tripla  e  quádrupla  são  três  e  quatro  matizes  paralelas  pela  roda  de  cores.  Assim,                

na  hora  de  produzir  o  roteiro,  é  só  colocar  um  roteiro  de  cores  com  as  amostras  delas,  para                   

depois  pensar  sobre  o  brilho  e  a  saturação.  Para  controlá-las  na  produção  pode-se  usar:  paleta                

de  cores,  filtros,  hora  e  locação,  fotografia  digital  e  laboratório.  A  paleta  de  cores  é  feita  com                  

um  roteiro  de  cores,  com  as  cores  de  tudo  que  há  na  cena,  como  objetos  e  figurinos.  O                   

controle  pelo  filtro  são  feitos  por  filtros  da  lente  fotográfica,  e  filtros  de  iluminação,  muito                

comum  usar-se  folhas  coloridas  denominadas  de gelatinas,  próprias  para  aguentar  o  calor  da              

lâmpada.  A  hora  e  locação  é  o  controle  natural  da  luz,  como  captar  a  luz  do  pôr-do-sol,  ou  a                    

luz  do  meio-dia.  A  fotografia  em  película  sendo  super  ou  sub  exposta  no  pós-produção.  A                

fotografia  digital,  na  qual  já  se  regula  todos  os  componentes  na  própria  câmera  e,  depois  no                 

pós-produção.  Por  último,  o  laboratório,  onde  se  faz  o flashing ,  no  caso  pós- flashing ,  pois  a                

primeira  exposição  a  luz  foi  durante  as  filmagens,  e  a  segunda  no  laboratório;  a  revelação  que                 

molda  a  matiz,  o  brilho  e  a  saturação  da  película  através  de  processos  químicos;  a                

temporização  fotoquímica  que  estrutura  as  cores  através  de  máquinas  e  impressoras;  para             

finalizar,  a  temporização  digital  onde  corrige  as  cores  na  pós-produção  de  forma  digital,  o  DI                7

(intermediação   digital)   sucede   ao   processo   “artesanal”   do   fotoquímico.   

 

4.3   A   sonoridade   no   pós-cinema  

 

As  cenas  dos  filmes  só  conseguem  transmitir  sua  completude  de  significados  e  até              

intensificando-os  se  as  imagens  andarem  em  harmonia  com  o  som.  Mesmo  quando  o  cinema               

era  mudo,  o  público  conseguia  presumir  os  sons  que  teriam  na  cena.  Quando  o  som  chega  ao                  

cinema  de  forma  correspondente  com  a  imagem,  começa  a  surgir  a  pós-produção  sonora.              

7  Em   inglês    Digital   Intermediate  
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Segundo  Débora  Opolski  (2009,  p.  17),  “o  termo  som  [...]  não  se  refere  apenas  à  música,  a                  

qual  é  acrescentada  posteriormente,  mas  aos  sons  constituintes  da  cena,  como  diálogos,             

ambientes,  objetos  sonoros  da  cena,  efeitos,  etc…”  Ou  seja,  a  pós-produção  realiza  toda  a               

parte  sonora,  desde  dublar  algumas  falas  para  deixá-las  melhor,  até  acrescentar  barulhos  de              

vento  na  cena.  Todo  esse  desenho  e  criação  sonora  é  para  dar  mais  dramaticidade  à  narrativa,                 

deixando   o   filme   mais   impactante   e   melodioso.   

Na  pós-produção  lida-se  com  a  edição  sonora,  quando  será  criada  uma  harmonização             

dramática  para  as  cenas.  Assim,  conforme  a  necessidade,  são  acrescentados  vozeiro  (walla),             

foley ,  dublagens  e  efeitos  sonoros,  para  depois  realizarem  a  mixagem  e,  acrescentá-lo  ao              

filme  com  a  masterização.  A  edição  dos  diálogos  tem  a  função  de  deixar  as  falas  dos  atores  o                   

mais  nítido  possível,  eliminando  barulhos  indesejados  como  rangidos  de  dente,  e  quando  a              

fala,  que  foi  gravada  no set  de  filmagem  pelo  som-direto ,  não  fica  adequada  com  a  edição,  é                  8

regravada  pela  dublagem  (ADR)  dos  próprios  atores,  tonificando  seus  personagens  pela  voz.             

A   edição   de   diálogos   é   o   único   setor   que   usa   o   som-direto,   todos   os   outros   criam   novos   sons.   

O foley é  a  criação  de  elementos  sonoros  como  objetos  e  movimentos  humanos  que               9

estão  em  cena.  “A  gravação  posterior  dos  sons,  além  de  permitir  detalhamento  sonoro,  gera               

possibilidades  para  a  criação  artística  e  invenção  de  novos  sons  que  auxiliem  a  narrativa  da                

história”  (OPOSLKI,  2009,  p.  26).  A  gravação  do foley  contêm  os  elementos  sonoros  de               

roupas  ( clothes ),  objetos  de  cena  ( props )  e  passos  ( steps ),  trazendo  mais  realidade  às  cenas.               

Os  sons  são  gravados  em  estúdio  e  com  objetos  que  simulam  o  mesmo  som  que  há  na                  

imagem.  O  artista,  primeiro  analisa  os  sons  das  imagens,  para  depois,  gravá-los  ao  mesmo               

tempo  em  que  passa  as  cenas,  sincronizando-os.  São  os  artistas  de foley  que  agregam  mais                

emoção   as   imagens.  

Os  efeitos  sonoros  são  os  outros  sons  que  contém  no  filme,  sem  ser  diálogo,  música  e                 

que  não  são  obrigados  a  serem  gravados  junto  com  as  imagens,  ou  seja,  o foley .  Há  três                  

setores  dos  efeitos  que  são  os hard-effects,  backgrounds e sound-effects. Os backgrounds ,  ou              

BG,  são  os  sons  ambientes  que  criam  a  geolocalização  da  cena,  como  diz  Opolski  (2009,  p.                 

31),  “sempre  denso  e  contínuo,  sem  eventos  sonoros  pontuais  que  possam  se  destacar.”              

Como,  por  exemplo,  se  a  cena  for  em  uma  cidade  grande,  o  BG,  provavelmente  vai  conter                 

sons  de  pessoas  falando  e  carros,  e  antes  de  gravar  a  BG,  é  necessário  criar  o spot, recolha  de                    

8   Som   gravado   simultâneo   com   a   imagem.  
9  O   norte-americano   Jack   Foley   (1891   -   1967)    inventou   o   método   sonoro.   
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dados  sobre  os  sons  que  ocorrem  no  local  determinado  da  cena.  Há  também  o               

Background-effects  (BG-FX),  que  são  sons  indicativos,  aparecendo  várias  vezes  na  trama,            

para   indicar   informações   ao   espectador.   

Os hard-effects são  sons  não  providos  por  humanos,  como  sons  de  carro  e  foguetes,               

sons  que  o foley  não  consegue  criar.  Além  disso,  são  sons  independentes  da  sincronização  da                

imagem,  sendo  produzidos  até  mesmo  antes  das  filmagens  acabarem,  pois  há  muito  material              

já  criado  e  armazenado.  São  sons  visuais, on  frame,  pois  o  espectador  conecta  o  som  a  uma                  

imagem  específica,  como  o  som  de  um  motor  à  uma  moto,  para  elevar  o  sentido  da  cena.  Por                   

fim,  o sound-effects  são  sons  digitais,  feitos  pelo sound  designer, que  não  estão  ligados  a                

objetos  e  pessoas,  nada  físico  da  cena,  pois  são  “efeitos  dramáticos”,  equivalente  a  ocupação               

da  música.  Precisa  trazer  um  conceito  e  relação  com  o  tema  do  filme,  além  de  dialogar  com                  

os  cenários  e  efeitos  visuais,  para  agregar  o  “clima”  de  emoção,  como  filme  de  terror,  com                 

uma   sonoridade   mais   tensa,   entre   tons   de   graves   e   agudos.   

A  mixagem  é  o  ajuste  de  intensidade  e  espacialidade  de  todo  material  sonoro  do               

filme,  de  acordo  com  cada  cena.  O  editor  cria  uma  dinâmica  entre  os  sons,  deixando  os  com  a                   

frequência  mais  alta  ou  baixo,  rápida  ou  lenta,  com delay (atrasos)  e reverb para  “simular                

determinados  ambientes,  auxiliando  a  percepção  do  espaço  e  a  localização  do  ouvinte”             

(OPOLSKI,  2009,  p.  45),  moldando  o  som,  ao  enredo  do  filme,  para  que  fique  mais  natural,                 

ou  real  as  imagens.  A  equalização  é  uma  das  principais  partes  do  processo,  pois  altera  as                 

frequências  nos  tons  grave,  médio  e  agudo,  modificando  o  “número  de  decibéis”  de  cada               

frequência,  também  podendo  variar  o  tom  de  algumas  falas,  dando  mais  dramaticidade  ao              

personagem,   principalmente   na   dublagem,   para   corresponder   a   voz   gravada   no   som-direto.   
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5   OUTONO   

 

“ Todos  dançam  ao  som  deste  musical  romântico  contemporâneo,  desta  carta  de  amor  a  Los               

Angeles   e   a   esse   sonho   chamado    Hollywood . ”     

(AYUSO,   El   País,   2017)  

 

 

Agora  que  entendemos  a  construção  de  um  filme  musical,  desde  sua  origem  juntando              

influências  de  ambientes,  estilos  de  danças  e  espetáculos,  vinculados  a  composição  de             

diálogos,  músicas  e  danças,  intercaladas  em  si  na  narrativa,  até  o  exemplo  do  Kabuki,  que                

mostrou  o  canto,  a  dança  e  a  atuação  como  uma  única  unidade.  Podemos  compreender  o  uso                 

da  metalinguagem  muito  presente  entre  os  filmes  musicais,  pois  falam  da  vida  artística  dentro               

do  próprio  gênero  fílmico,  transmitindo  reflexão  ao  público  sobre  a  arte  em  si,  além  das                

influências  e  referências  usadas,  como  forma  de  homenagear  o  cinema,  assim  como  as              

adaptações  de  peças  e  obras  literárias  para  o  universo  cinematográfico  que  retratam  questões              

entre   felicidade   e   realidade.  

Com  o  texto  de  Deleuze  (1992), Conversações ,  podemos  perceber  o  significado  de             

imagem-movimento  e  a  junção  dos  componentes  visuais,  sonoros  e  narrativos,  que  mostram  a              

identidade  de  cada  diretor  ou  cinegrafista.  Além  disso,  o  quesito  sobre  o  tempo,  que  talha  o                 

enquadramento  e  a  profundidade  da  imagem,  assim  como  o  psiquismo  que  é  a  mentalidade               

emocional  da  obra,  criando  a  noção  de  “espaço-temporal”,  e  como  o  cinema  moderno  propõe               

reações  sensoriais,  diante  das  ações  que  ocorrem  na  tela,  deixando  a  apreciação  de  lado.               

Passamos  pela  observação  das  novas  tecnologias  e  variedades  no  universo  do  audiovisual,             

que  trouxe  até  indagações  sobre  o  desaparecimento  do  cinema,  sendo  uma  má  compreensão              

da  transformação  do  mesmo.  Tal  mudança,  ocasionou  um  “hibridismo”  entre  as  variedades  e              

mudando   o   modo   de   fazer   cinema,   assim   como   o   olhar   e   hábitos   sociais   sobre   o   cinema.   

Conhecendo  as  categorias  de  Block  (2015)  e  Opolski  (2009),  conseguimos  analisar  a             

estética  do  filme  LA  LA  LAND.  As  categorias  de  Block,  nos  permitem  interpretar  as               

tonalidades,  onde  o  ponto  de  maior  brilho,  é  o  foco  da  primeira  atenção  do  espectador,  dando                 

o  “clima  emocional”  da  cena  ou  filme  em  si,  assim  como  as  cores.  Descreve  os  meios  de                  

controlar  a  potência  do  brilho  como  controle  de  reflexão,  exposição  e  incidência,  assim  como               

coincidência,  não  coincidência,  contraste  e  afinidade,  que  são  a  correlação  entre  personagem             

http://brasil.elpais.com/tag/hollywood/a
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e  cena,  mas  também  para  as  cores  que  são  divididas  em  dois  sistemas:  subtrativo  e  aditivo.                 

Escolhendo  entre  os  sistemas,  fica  mais  fácil  analisar,  escolher  e  combinar  as  cores  para               

formar  a  paleta  de  cores  do  filme,  como  também  pensando  nas  definições  de  saturação,  matiz                

e  brilho  das  mesmas.  Não  podemos  esquecer  da  temperatura  das  matizes,  entre  frio  e  quente,                

importantes  para  o  contexto  emocional  do  filme  também.  A  harmonização  sonora  faz  com              

que  o  filme  ganhe  mais  dramaticidade  em  suas  cenas,  como  Opolski  traz  as  categorias  de                

análise  em  dublagem,  foley  e  efeitos  sonoros,  pois  o  som  é  mais  do  que  a  música  e,  quando                   

chega,  vem  junto  com  a  pós-produção.  Quando  o  som  é  equalizado  e  com  as  intensidades                

reguladas  para  mais  ou  menos  “números  de  decibéis”,  o  filme  ganha  seu  “clima”  emocional               

auditivo   e   visual.   

Por  fim,  os  elementos  textuais  como  intertextualidade  e  metatextualidade  ajudam  na            

concepção  e  discernimento  da  narrativa  do  filme,  o  roteiro.  Depois  de  todo  estudo  envolvido,               

tais  categorias  apresentadas  serão  usadas  para  analisar  o  perfil  ou  identidade  do  diretor              

Damien  Chazelle,  a  construção  do  filme  como  modo  de  criação  sonora  e  visual,  captando  as                

referências  e  influências  cinematográficas  usadas.  Além  dos  elementos  narrativos  para           

entender   qual   a   mensagem   e   reflexão   que   o   cineasta   quis   transmitir   ao   público.   

 

5.1   O   filme   LA   LA   LAND:   Cantando   estações  

 

Com  estreia  em  31  de  agosto  de  2016,  no Venice  Film  Festival,  LA  LA  LAND:                10

Cantando  estações,  que  faz,  não  só  pelo  título,  uma  homenagem  a  cidade  de  Los  Angeles,                

mas  também  é  uma  expressão  usada,  segundo  o  site  English  Experts  (MENDONÇA,  2017)              

“ para  dizer  que  alguém  está  fora  de  contato  com  a  realidade,  não  tem  a  noção  correta  do  que                   

de  fato  está  acontecendo”.  Com  roteiro  original,  não  sendo  readaptação  de  musicais  da              

Broadway,  teve  custo  no  orçamento  de  30  milhões  de  dólares  e  arrecadou  em  bilheteria  pelo                

mundo  446,1  milhões  de  dólares,  além  de  receber  14  indicações  ao  Oscar,  se  igualando  aos                

filmes A  Malvada ,  de  1950,  dirigido  por  Joseph  L.  Mankiewicz,  e Titanic ,  de  1997,  dirigido                

por   James   Cameron.   

LA  LA  LAND vai  ficar  marcado  não  só  pelo  filme  em  si,  mas  por  ser  o  filme  que  foi                    

trocado  na  pronunciação  do  Oscar,  na  categoria  de  melhor  filme,  por Moonlight:  sob  a  luz  do                 

10  Festival   Internacional   de   Cinema   de   Veneza.   
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luar. Enganos  a  parte,  resolvidos  ainda  durante  a  cerimônia,  em  2017,  o  filme  ganhou,  das                11

principais  premiações,  seis  Oscars ,  sete  Globos  de  Ouro  e  cinco  BAFTAS .  Mas  antes  da               12 13 14

conquista  do  cineasta  norte-americano,  Damien  Chazelle,  tentou  colocar  o  projeto  em  prática             

desde  2010,  quando  criou  o  roteiro,  mas  ninguém  acreditava  no  potencial  de  LA  LA  LAND,                

não  conseguindo  financiamento  e  estrutura.  "Joguei  toda  minha  raiva  em  'Whiplash',  como             

vocês  podem  notar  ao  ver  o  filme"  (SALEM,  2017),  disse  Chazelle  para  uma  entrevista  a                

Folha  de  São  Paulo  sobre  o  filme Whiplash:  Em  busca  da  perfeição ,  de  2014,  que  o  fez  para                   

ganhar  reconhecimento  e  credibilidade  para  então  rodar  o  filme  LA  LA  LAND.  Ele  disse  para                

uma   entrevista   ao   AdoroCinema   (HERMSDORFF,   2017):   

 
Eu  escrevi  Whiplash  em  um  momento  de  frustração  por  não  conseguir  produzir  La              
La  Land.  De  certa  forma,  foi  um  movimento  estratégico.  Como  eu  não  estava              
conseguindo  fazer  um  musical  em  que  as  pessoas  voavam  em  direção  às  estrelas,              
achei  melhor  fazer  um  filme  em  que  eu  pudesse  provar  que  poderia  dirigir  esse               
musical.  Whiplash  nasceu  assim:  um  filme  pequeno,  com  algumas  locações  e  sobre             
um  mundo  que  conheço  bem.  Filmei  Whiplash  para  convencer  as  pessoas  de  que  eu               
poderia   fazer   La   La   Land.  
 

Chazelle  e  o  compositor  musical  Justin  Hurwitz,  são  amigos  desde  a  graduação  em              

Harvard,  e  sempre  trabalharam  em  parceria  em  seus  filmes,  sendo  o  primeiro  de  ambos Guy                

and  Madeline  on  a  Park  Bench ,  de  2010.  Até  o  roteiro  de  LA  LA  LAND  ser  produzido,                  

Hurwitz,  nos  seis  anos  antes  da  produção,  criou  mais  de  mil demos  para  o  filme  até  achar  as                   15

musicas  ideias  para  o  longa.  O  primeiro  elenco  protagonista  seria  a  atriz  Emma  Watson  e  o                 

ator  Miles  Teller,  mas  por  problemas  na  agenda  de  ambos,  os  papéis  de  Mia  e  Sebastian                 

ficaram  com  Emma  Stone  e  Ryan  Gosling,  por  serem  estrelas  de  Hollywood,  a  presença  deles                

ajudou  na  divulgação  do  filme  também.  Stone  e  Gosling  já  haviam  trabalhado  juntos,  com               

personagens  de  casal,  nos  filmes Amor  a  toda  prova ,  de  2011,  dirigido  por  Glenn  Ficarra  e                 

John   Requa,   e   em    Caça   aos   Gângsteres ,   de   2013,   dirigido   por   Ruben   Fleischer.   

Em  uma  entrevista  para  a  Paris  Filmes,  nos  Extras  do  DVD,  Chazelle  diz  que  gostou                

da  ideia  de  Stone  e  Gosling  fazerem  o  casal,  pois  é  “fácil  imaginá-los  juntos  como  Fred                 

Astaire  e  Ginger  Rogers” (Paris  Filmes,  2017) .  Os  dois  atores  já  eram  amigos  há  um  tempo  e                  

tinham  uma  liberdade  e  naturalidade  entre  si,  transpassando  para  as  câmeras,  uma  “química              

11  Filme   de   2016,   com   direção   de   Barry   Jenkins .   
12   The   Academy   Awards.  
13  Golden   Globe   Awards.  
14  British   Academy   Film   Awards.  
15  Gravação   de   música   amadora   e   demonstrativa.  
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orgânica”  como  diz  no  site  Deadline (D’ALESSANDRO,  2017) .  Gosling  teve  que  aprender  a              

tocar  piano  antes  das  gravações  e  passou  três  meses  treinando,  por  quatro  horas  todos  os  dias,                 

para  não  precisar  de  dublê  nas  cenas  com  piano,  ou  seja,  em  todas  as  cenas  em  que  o                   

personagem  está  ao  piano,  é  o  ator  mesmo  que  está  tocando.  Stone  e  Gosling  também                

aprenderam  e  ensaiaram  sapateado,  dança  de  salão  e jazz  dance entre  dois  e  três  meses  antes                 16

das   filmagens.   

Para  o  personagem  músico  Keith,  interpretado  pelo  cantor  John  Legend,  foi  escolhido             

pelo  produtor  Jordan  Horowitz,  por  ser  músico  na  vida  real,  segundo  uma  reportagem  da               

Rolling  Stone  de  2016.  Legend  diz  que  aprendeu  a  tocar  guitarra  para  “parecer  confiante  e                

confortável”  como  diz  na  matéria.  A  trilha  sonora  do  filme  foi  gravada  com  uma  orquestra  de                 

90  músicos,  todos  juntos  como  nos  moldes  antigos  e,  também  foi  gravada  no  mesmo  local                

onde  as  trilhas  dos  filmes  da  MGM , O  mágico  de  Oz,  de  1939,  e Cantando  na  chuva, de                   17

1952  foram  registradas.  Em  uma  entrevista  para  A  Tribuna  em  2017,  Emma  Stone  diz  que  as                 

cenas  musicais  foram  gravadas  em  um  único take . Segundo  a  atriz,  “ A  única  exceção  entre                18

os  nossos  números  e  que  de  certa  forma  a  gente  pré-gravou  antes  para  depois  dublar,  foi  o                  

dueto  em  Griffith  Park,  porque  tinha  que  se  transformar  em  um  grande  número  de  dança”.  A                 

cena  em  que  ela  canta  a  música Audition ( The  fools  who  dream )  foi  gravada  sem  dublagem,                 

assim  como  na  música City  of Stars ,  na  qual  Stone  e  Gosling  cantam  e  ele  toca  ao  vivo.  Por                     

serem  cenas  mais  íntimas  aos  personagens,  serem  gravadas  sem  dublagem  as  deixa  mais              

natural,  com  mais  emoção  sobre  a  situação,  além  de  aproximar  o  espectador  para  o  filme,                

pois,  referente  a  história,  são  duas  pessoas  que  querem  ser  grandes  no  meio  artístico,  e  ainda                 

não  são  como  Gene  Kelly.  Tal  processo  humaniza  os  atores,  dando  mais  intimidade  e               

aproximando-os   do   público,   como   algo   possível   para   qualquer   um.  

Além  de  LA  LA  LAND  ser  uma  mensagem  para  os  grandes  sonhadores,  é  também               

uma  grande  homenagem  a  cidade  de  Los  Angeles,  pois  as  cenas  ocorrem  nos  grandes  pontos                

turísticos,  transformando  a  cidade  em  um  dos  grandes  personagens  do  longa.  O  longa  foi               

filmado  com  película,  ou  bitola  de  35  mm  em  42  dias  e,  foi  gravado  em  pontos  turísticos  da                   

cidade  de  Los  Angeles  como  na  autoestrada  Century  Free,  nos  números  105  e  110,  para  a                 

cena  musical  de  abertura,  onde  cantam  e  dançam Another  day  of  Sun,  em  meio  a  um                 

16   Dança   ao   estilo   do   gênero   musical   jazz  
17   Metro-Goldwyn-Mayer   Inc.   
18   Tomada   em   inglês  



47  

engarrafamento.  Mount  Hollywood  Drive  aparece  na  cena  em  que  cantam  e  dançam  a  música               

A  lovely  Night ;  Griffith  Observatory  em  todas  as  cenas  do  observatório  em  que  dançam;  Píer                

de  Hermosa  Beach  na  cena  onde  o  personagem  Sebastian  canta City  of  Stars .  The  Lighthouse                

Café   é   onde   Sebastian   leva   Mia   para   ouvir   jazz   e   tem   o   primeiro   encontro   marcado.  

 

 
Figura   8 :   Cena   do   filme    LA   LA   LAND.   
Fonte :   Reprodução   da   autora.  
  

 
Figura   9 :   Cena   do   filme    LA   LA   LAND.   
Fonte :   Reprodução   da   autora.  
 

Mia  passa  ainda  pelo  Mural You  are  the  Star ,  onde  estão  pintadas  as  grandes  estrelas                

da  antiga  Hollywood;  é  nesta  cena  que  ela  escuta,  pela  primeira  vez,  Sebastian  tocar  em  um                 

restaurante  e  entra  para  ouvi-lo.  O  Teatro  Rialto  é  onde  os  dois  se  encontram  para  assistir                 

Juventude  Transviada ;  Colorado  State  Bridge  surge  em  uma  cena  em  que  andam  de  braços               

dados;  Angel’s  flight  na  cena  em  que  andam  em  um  bondinho;  Grand  Central  Market,  na                
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cena  em  que  comem e  conversam  em  um  balcão;  Griffith  Park,  quando  conversam  pela               

última  vez  e  rompem  o  relacionamento.  Há  ainda  a  Watts  Towers,  na  cena  em  que  passeiam,                 

na  estação  do  verão,  por  uma  construção  de  torres  com  mosaicos  e,  por  fim,  o  Warner  Bros                  

Studios   é   o   local   onde   Mia   trabalha   como   barista.  

Hurwitz  e  Chazelle  são  apaixonados  por  jazz  de  tal  forma  que  essa  paixão  aparece               

tanto  em  Whiplash,  quanto  em  LA  LA  LAND,  fazendo  parte  do  enredo.  "Tudo  foi  ensaiado  à                 

exaustão  e  a  câmera  faz  parte  da  coreografia  musical.  Queria  que  'La  La  Land'  trouxesse  o                 

espírito  dos  filmes  de  Ginger  Rogers  e  Fred  Astaire."  Disse  o  diretor  para  a  Folha  de  São                  

Paulo.   

A  história  de  LA  LA  LAND  é  sobre  uma  jovem,  Mia,  que  sonha  em  ser  uma  grande                  

atriz  de  cinema  e  Sebastian,  um  pianista  apaixonado  por  jazz,  que  sonha  em  ter  seu  próprio                 

club  de  jazz.  Para  realizar  esses  sonhos  eles  vão  para  Los  Angeles,  a  “cidade  onde  os  sonhos                  

se  tornam  realidade.”  Ao  passarem  por  várias  frustrações  na  caminhada  para  o  grande  sonho,               

eles  se  encontram  algumas  vezes  ao  acaso  e  acabam  se  apaixonando  e  namorando,  mas  o                

namoro  não  dura  muito,  em  torno  de  um  ano,  pois  por  terem  sonhos  parecidos,  isso  os                 

conecta  e  um  se  apoia  no  outro,  fazendo  com  que  não  desistam,  mas  por  seguirem  caminhos                 

opostos,  acabam  se  separando,  não  por  não  se  amarem  mais,  mas  por  causa  do  destino.  Ao  se                  

passarem  cinco  anos,  eles  realizam  seus  sonhos  e  se  encontram  uma  última  vez,  e  quando  se                 

olham,   ficam   felizes   por   se   verem   e   por   serem   vitoriosos.   

O  filme  conta  uma  história  na  qual  dois  sonhadores  se  encontram  e  lutam  para               

alcançar  esse  sonho  na  época  atual,  mas  em  um  gênero  cinematográfico  muito  usado  nos  anos                

30  e  40,  os  musicais.  Em  uma  entrevista  para  o  SensaCine  (CUENCA,  2017),  Chazelle  diz                

que  se  inspirou  em  sua  própria  história  para  escrever  o  roteiro,  pois  o  jovem  foi  para  Los                  

Angeles  realizar  seu  sonho  de  ser  cineasta  e  encontrou  dificuldades  no  caminho,  ou  seja,  LA                

LA  LAND  é  um  filme  que  fala  sobre  o  equilíbrio  entre  realidade  e  sonho.  Assim,  a  narrativa                  

é  construída  com  toques  de  fantasia  e  realidade,  tornando  o  filme  mais  humano.  O  diretor                

também  diz  que  o  filme  é  para  os  sonhadores  não  desistirem  de  seus  sonhos,  mesmo  nos                 

momentos  difíceis.  Assim,  ele  acredita  ser  um  filme  otimista  e  atemporal,  pois  a  ideia               

proposta  pode  atingir  qualquer  geração,  mesmo  o  longa  sendo  no  estilo  musical  dos  30  e  40.                 

Na  mesma  entrevista,  Chazelle  diz  que  suas  cenas  preferidas  são  as  mais  íntimas,  onde  só                
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estão  Stone  e  Gosling,  pois  traz  o  toque  de  humanidade  que  tanto  queria  para  o  filme.  Para  o                   

AdoroCinema   (HERMSDORFF,   2017),   Chazelle   disse:   

 
Eu  queria  que  o  público  sentisse  que  os  personagens  são  pessoas  reais  cantando,  que               
podiam  estar  sentadas  ao  lado  delas  no  bar  ou  no  ônibus.  Não  queria  que  fossem                
como  Gene  Kelly,  Fred  Astaire  ou  Ginger  Rogers  ou  qualquer  outra  pessoa  que              
apareça   no   filme   pronta   para   cantar   e   dançar.  
 

Em  uma  entrevista  a  TNT  Brasil  (RIBEIRO,  2017),  o  diretor  fala  que  sempre  teve  o                

sonho  de  fazer  um  filme  musical,  pois  nas  músicas  pode  “contar  histórias  e  expressar               

emoções.”  LA  LA  LAND,  apesar  de  ser  um  musical  com  cenas  lúdicas,  mostra  a  realidade                

diante  do  caminho  a  ser  percorrido  para  atingir  a  tão  desejada  fama  na  indústria               

hollywoodiana,  o  mesmo  vale  para  o  personagem  Sebastian,  que  sempre  diz  que  o  jazz  está                

morrendo  e  que  ele  precisa  fazer  algo  para  continuar  eternizando  o  estilo,  como  criar  um                

clube  de  jazz.  As  dificuldades  que  ambos  passam  são  o  “pé  no  chão”  do  filme.  Para  a  Folha                   

de  São  Paulo  (SALEM,  2017),  Chazelle  diz  que  Stone  e  Gosling  são  perfeitos  para  os  papéis,                 

pois  trazem  um  grande  carisma  e  são  “pessoas  modernas.”  Casando  com  a  proposta  da               

narrativa   do   filme,   gênero   musical   dos   anos   30   e   40,   mas   com   a   história   contemporânea.  

O  filme,  por  ser  mais  humanizado  e  orgânico,  ou  seja,  natural,  como  não  colocar               

atores  que  são  cantores  profissionais,  e  alternando  o  enredo  para  cenas  musicais  e  cenas  com                

falas,  aproxima  o  público  para  simpatizarem  mais  a  ele,  pois  é  um  musical  equilibrado  tanto                

em  drama,  comédia,  romance  e  musical,  além  dos  atores  se  identificarem  mais  com  pessoas               

comuns,  que  não  são  necessariamente  da  área.  A  questão  dos  atores,  Stone  e  Gosling,  terem                

passado  por  dificuldades  na  vida  real,  como  a  de  seus  personagens,  faz  com  que  os                

personagens  também  sejam  mais  naturais  e  reais.  Uma  identidade  do  filme,  mas  não  só  dele,                

como  de  muitos  musicais,  são  os  planos  sequência,  principalmente  nas  cenas  de  dança,  como               

a  de  abertura, Another  day  of  sun, e A  lovely  night. Não  só  o  musical  faz  o  filme  em  si,  mas  o                       

jazz  também,  e  percebemos  isso  na  cena  em  que  Sebastian  explica  para  Mia  o  que  é  jazz,                  

quando  ele  fala  que  é  conflituoso  e  harmonioso  ao  mesmo  tempo,  não  se  refere  só  ao  jazz,                  

mas  ao  enredo  do  próprio  filme,  pois  tem  uma  narrativa  visual  e  sonora  super  harmoniosa,                

mas   há   os   conflitos   pessoais   dos   personagens   também.   

Entendemos  um  pouco  mais  sobre  o  filme,  a  partir  das  informações  técnicas  como              

bilheteria  e  premiações.  As  curiosidades  do  filme,  incluindo  a  história  do  diretor  e  a  trajetória                

do  filme,  desde  a  escrita  do  roteiro,  a  luta  para  ser  produzido,  a  pré-produção  e  durante  a                  
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produção.  Como  as  músicas  foram  gravadas,  a  escolha  dos  atores  Emma  Stone  e  Ryan               

Gosling,  até  as  referências  usadas  nos  locais  das  gravações,  passando  por  vários  pontos              

turísticos  de  Los  Angeles,  homenageando  a  cidade.  A  grande  harmonia  da  amizade  entre              

Chazelle  e  Hurwitz,  unindo  suas  paixões  e  afinidades  pelo  jazz  e  os  filmes  musicais.  Por                

último,  o  recado  e  reflexão  emitidos  através  do  enredo,  onde  o  diretor  se  inspirou  em  sua                 

própria  história,  para  transmitir  a  ideia  de  luta  e  conquista  dos  sonhos,  com  equilíbrio  entre  o                 

real  e  o  fantasioso.  De  agora  em  diante,  iremos  analisar  e  entender  com  profundidade  as                

citações  e  influências  presentes  no  filme,  assim  como  entender  o  porquê  da  paleta  de  cores                

usadas,  e  qual  a  importância  e  significados  que  as  músicas  tem  com  o  filme,  usando  as                 

categorias   estudadas   até   o   momento.   

 

5.2   As   cores   e   os   sons   de   LA   LA   LAND   

 

Através  das  cores,  pode-se  ter  uma  percepção  maior  ou  potencializar  o  sentimento  e  a               

emoção  da  cena,  tanto  do  clima  em  si,  como  do  personagem.  Assim,  Chazelle  utiliza  das                

cores  e  temperaturas  (quente  e  frio),  para  dar  o  tom  emocional  das  estações  do  filme,  sendo                 

cinco  estações  ao  total,  começando  com  Inverno,  primavera,  verão,  outono  e  inverno  de  novo,               

sendo  o  azul,  o  vermelho  e  o  branco  as  principais  cores  do  longa,  as  complementares  são                 

amarelo,  magenta  e  verde.  A  primeira  estação  do  Inverno  e  primavera,  tem  muitas  cores               

saturadas  e  frias,  e  prevalecendo  o  azul  e  o  vermelho  nas  cenas.  Na  primeira  cena  de  Mia                  

trabalhando  no  café,  usa  uma  camisa  branca  e  aparece  uma  atriz,  na  qual  ela  a  admira,  usando                  

vermelho.  “O  fato  desta  personagem  usar  justamente  essa  cor  é  simbólico  para  a  narrativa,               

pois  podemos  deduzir  que  o  vermelho,  a  partir  de  agora,  representa  o  futuro,  a  paixão,  sua                 

arte  e  a  sua  carreira.”  (MEDEIROS;  DANTAS,  2017,  p.06).  Como  se  o  vermelho              

representa-se  os  sonhos  dela,  o  mesmo  acontece  da  cor  vermelha  aparecer  na  cena  do               

banheiro,  quando  ela  olha  para  o  espelho  e  sonha  acordada;  Quando  Mia  e  suas  amigas                

“brincam”   de   atriz.   

As  cores  que  Mia  mais  usa  ou  que  está  ligada  às  cenas  é  o  azul,  como  na  primeira                   

audição,  que  usa  uma  camisa  branca  e  uma  blusa  azul  por  cima.  No  pôster  da  Ingrid  Bergman                  

que  há  no  quarto  de  Mia,  prevalece  o  azul  também.  Indo  pela  perspectiva  de  que  o  vermelho                  

representa  o  sonho,  o  futuro,  e  o  azul  nostalgia  e  passado,  na  cena  em  que  Mia  está  em  uma                    

festa,  ela  entra  no  banheiro,  olha  no  espelho,  canta  e  sai,  é  azul  e  vermelho,  simbolizando  os                  
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dois  significados  das  cores  ao  mesmo  tempo,  mas  na  cena  em  que  ela  escuta  Sebastian  tocar                 

pela  primeira  vez,  a  cena  também  está  tomada  pelas  cores  azul  e  vermelho.  Sebastian  tem                

alguns  elementos  azuis  em  sua  casa,  como  o  tapete  que  a  irmã  leva,  mas  as  cores  que  mais                   

usa  são  neutras,  como  marrom  e  branco.  Mia,  ao  longo  da  narrativa,  passa  a  usar  roupas  de                  

cores  vibrantes,  coloridas  e  saturadas,  para  cores  menos  saturadas  ou  pastéis  e  mais  neutras,               

como  branco  e  preto,  isso  também  está  ligado  ao  poster  de  Ingrid  Bergman,  que  no  início  é                  

colorido,  com  azul,  e  na  parte  final  do  filme,  quando  Mia  volta  para  casa  há  um  pôster  com                   

uma   foto   de   Bergman   em   preto   e   branco.   

Tal  transição  se  dá  de  cores  coloridas  entre  o  primeiro  Inverno  e  Primavera  ,  para                

cores  mais  neutras  entre  Verão,  Outono  e  o  último  Inverno,  isso  porque  no  início  do  filme  ela                  

é  mais  sonhadora  para  depois  ser  mais  realista  e  caminhando,  cada  vez  mais  perto,  de  seu                 

sonho,  e  quando  se  torna  realidade,  ela  usa  roupas  de  cores  neutras,  como  na  cena  em  que  ela                   

já  é  atriz  de  sucesso  e  chega  na  cafeteria,  onde  trabalhava,  para  comprar  café,  igual  a  atriz  que                   

ela   admirava   no   início.   

Já  Sebastian  é  mais  realista  e  segue  tocando  em  eventos  e  bares  até  ter  dinheiro  para                 

seu  clube,  tem  uma  personalidade  mais  realista,  e  um  pouco  triste  com  relação  ao  jazz,  pois                 

diz  que  o  jazz  está  morrendo  porque  as  pessoas  não  se  importam  com  a  história,  assim,  ele                  

usa  tons  mais  neutros,  durante  o  longa,  como  marrom  e  branco.  Como  o  azul  é  a  cor  principal                   

do  longa,  ela  também  refere-se  a  cor  do  amor  entre  Sebastian  e  Mia,  já  que  são  os                  

protagonistas.  Eles  aparecem,  ambos,  em  várias  cenas  usando  roupas  azuis,  como  na  cena  em               

que  Mia  e  Sebastian  se  encontram  pela  primeira  vez  no  restaurante,  na  cena  em  que  andam  de                  

bondinho  e  dançam,  quando  terminam  e  quando  eles  sentam  para  assistir  ao  filme  de  uma                

ilusão  da  vida  deles  juntos,  que  nunca  existiu.  Não  só  nas  roupas,  mas  a  cena  do                 

Observatório,  quando  dançam  entre  as  estrelas  é  predominantemente  azul,  e  logo  depois  dão              

o  primeiro  beijo,  ou  seja,  o  azul  que  os  simboliza  é  de  um  amor  puro  e  nostálgico,  podendo                   

dizer  também  que  o  fato  de  ser  um  amor  de  tal  tipo,  fica  difícil  conciliarem  as  carreiras  e                   

continuarem  juntos.  Outra  cena  que  mostra  azul  e  vermelho,  referênte  ao  futuro  e  ao  amor                

deles   é   quando   estão   no   quarto,   e   falam   sobre   seus   planos   para   o   futuro.  

Outra  cor  que  está  muito  presente  é  o  magenta,  entre  azul  e  vermelho,  quando  Mia  e                 

Sebastian  estão  próximos,  tanto  em  demonstração  de  amor  ou  tristeza,  como  na  cena  da               

música A  lovely  night, quando  os  dois  veem  o  pôr-do-sol;  quando  Sebastian  anda  no  píer  e                 

canta City  of  Stars ,  o  pôr-do-sol  também  é  magenta;  na  cena  em  que  Mia  sai  de  casa  e  entra                    
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no  carro  de  Sebastian;  quando  Sebastian  chega  correndo  logo  após  a  peça  dela  acabar  e  eles                 

brigam,  a  luz  da  cena  é  magenta;  e  na  cena  em  que  eles  se  reencontram  após  cinco  anos,  e  se                     

olham   pela   última   vez,   o   predominante   é   o   azul,   mas   o   magenta   também   aparece.   

 

 
Figura   10 :   Cena   do   filme    LA   LA   LAND.   
Fonte :   Reprodução   da   autora.  
 

 
Figura   11 :   Cena   do   filme    LA   LA   LAND.   
Fonte :   Reprodução   da   autora.  
 

O  branco  tem  mais  de  um  significado  no  filme,  dependendo  das  cenas,  sendo  usado               

no  aspecto  realista  do  filme,  mostrando  realidade,  como  na  cena  em  que  os  dois  andam  pela                 

rua  enquanto  conversam  sobre  a  carreira  de  Mia.  Outra  situação  é  de  plenitude,  quando  são                

mostradas  as  casas  de  Sebastian  e  Mia,  no  segundo  inverno,  em  que  predomina  a  cor  branca.                 
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Por  fim,  também  refere-se  a  fantasia,  pois  no Epilogue ,  assim  que  saem  de  um  universo                

alternativo,  uma  ilusão,  de  que  tudo  daria  certo,  entram  em  um  cenário  todo  branco,  onde                

Sebastian  também  está  de  branco,  e  quando  dançam  em  um  palco  com  estrelas,  Mia  usa  um                 

vestido   branco.  

Há  duas  cenas  em  que  o  cenário  é  verde  e  Mia  e  Sebastian  estão  juntos,  quando  a                  

relação  deles  começa  a  cair,  ficando  mais  sozinhos  e  cada  um  seguindo  para  um  lado.  Na                 

primeira  é  quando  cantam  juntos City  of  Stars ,  e  quando  brigam  no  jantar  que  ele  prepara                 

como  surpresa,  além  de  ambos  usarem  preto  na  cena,  mostrando  insatisfação  com  o  momento               

da  vida  em  que  passam.  A  estação  do  verão  tem  cores  mais  quentes,  menos  saturadas,  neutras                 

e  pastéis.  O  outono  também  possui  cores  mais  neutras,  mas  fortalecendo  o  azul  e  o  vermelho                 

de   novo,   em   cores   frias,   e   o   mesmo   acontece   o   último   inverno.   

 

Figura   12,   13,   14,   15 :   Cenas   do   filme    LA   LA   LAND.   
Fonte :   Reprodução   da   autora  
 
 
A  trilha  sonora  de  LA  LA  LAND  é  composta  por  quatorze  faixas,  sendo  sete  músicas                

cantadas,  mas  tem  um  ponto  que  liga  todas  ao  mesmo  sentimento  do  filme.  A  trilha  sonora  é                  

agridoce,  no  sentido  de  ter  melancolia,  paixão  e  otimismo  em  todas  as  músicas,  se  a                
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melancolia  não  estiver  na  melodia,  está  na  letra,  e  o  mesmo  acontece  com  a  paixão  e  o                  

otimismo.  Há  duas  músicas  que  pode-se  trocar  a  melancolia  por  ironia,  são: A  lovely  night e                 

Start   a   fire,    pois   a   letra   trata   exatamente   do   contrário   do   que   está   acontecendo   na   cena.   

Do  mesmo  modo  que  a  música Mia  &  Sebastian’s  Theme é  ligada  ao  casal,  como                

veremos  adiante,  criando  uma  identidade,  a  buzina  também  torna-se  uma  identidade  de             

Sebastian.  Ele  toca  a  buzina  no  trânsito  para  Mia,  sem  saber  quem  ela  é,  logo  no  início  do                   

filme,  depois  ele  toca  para  avisar  Mia  que  chegou  e  a  está  esperando,  e  na  última  vez,  quando                   

é  para  encontrar  Mia  para  lhe  dar  a  notícia  da  audição.  Os  sons  quando  aparecem  os                 

subcapítulos  também  mostram  como  será  o  tom  emocional  da  estação.  O  primeiro  inverno              

começa  com  buzinas  e  trânsito.  A  primavera  abre  com  festa  e  a  música Take  on  me ,  dos  anos                   

80.  O  verão  começa  com  eles  passeando  e  com  a  música Summer  Montage/  Madeline .  O                

outono,  com  a  escrita Fall ,  que  também  significa  queda  em  inglês,  abre  silencioso,  com  fundo                

preto,  para  depois  aparecer  Mia  séria  e  sozinha.  E  o  segundo  inverno,  abre  com  final  da                 

música   tocada   na   cena   anterior,   com   cenário   de   céu   azul   e   um   coqueiro   pintados.  

O  longa  abre  com  a  música Another  day  of  Sun ,  cantada  por  grande  elenco  do  filme,                 

em  que  a  cena  é  um  número  musical  em  meio  ao  trânsito  de  Los  Angeles.  A  canção  fala                   

sobre  nostalgias,  lembranças  da  vida  e  otimismo  sobre  o  futuro,  sobre  novas  oportunidades,              

principalmente  quando  cantam  “It’s  another  day  of  sun.”  (É  outro  dia  de  sol).  Na  cena  em  que                  

Mia  está  trabalhando  no  café,  uma  atriz  que  ela  admira  muito  entra  no  local,  logo  que  a                  

mulher  sai,  seu  celular  toca  o  alarme  avisando  sobre  uma  audição  que  ela  tem.  A  música                 

Someone  in  the  Crowd ,  cantada  por  Emma  Stone,  Callie  Hernandez,  Sonoya  Mizuno  e  Jessica               

Rothe,  fala  sobre  oportunidades  em  conhecer  alguém  que  a  ajudará  no  caminho  para  o               

sucesso.  Letra  também  otimista,  mas  no  início  da  canção,  nas  partes  que  Stone  canta,  é  um                 

pouco  descrente  sobre  o  que  as  outras  falam,  mas  no  final,  ela  acaba  se  juntando  ao  otimismo.                  

Na  cena  em  que  ela  entra  no  banheiro  da  festa,  ela  olha  para  o  espelho  e  canta  a  parte  sobre                     

“encontrar  alguém  na  multidão”,  quando  um  foco  de  luz  fica  sobre  a  personagem.  Depois               

dessa  melodia,  Mia  acaba  conhecendo  Sebastian  ao  acaso,  por  ouvir  sua  música  no              

restaurante.   

A  música  seguinte,  que  irá  ligar  Mia  e  Sebastian,  e  torna-se  a  música  do  casal,  é Mia                  

&  Sebastian’s  Theme ,  como  o  nome  já  diz,  é  a  música  tema  deles.  Quando  Mia  escuta  a                  

música  e  entra  no  restaurante,  há  um  foco  de  luz  nela,  quando  a  cena  é  cortada  para  mostrar                   

um  pouco  da  vida  de  Sebastian.  Quando  ele  começa  a  tocar  a  música  no  restaurante,  forma                 
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um  foco  de  luz  nele,  como  se  fosse  o  mesmo  momento  em  que  Mia  o  vê  pela  primeira  vez.                    

Depois  que  a  música  acaba,  Mia  anda  até  ele  para  conversar,  mas  ele  a  ignora,  esbarrando                 

nela,  sendo  um  som  de foley  importante.  Uma  das  cenas  mais  engraçadas  do  filme,  é  quando                 

Mia  vê  Sebastian  tocando  em  uma  festa,  e  para  irritá-lo,  ela  pede  a  música I  Ran, dos  anos  80,                    

na  qual  ele  fica  indignado,  e  ela  faz  caras  e  bocas  para  caçoar  dele. A  lovely  night ,  cena                   

musical  com  dança  e  voz  de  Stone  e  Ryan  Gosling.  A  letra  é  um  diálogo  entre  os  dois,                   

falando  sobre  a  noite  linda  e  como  eles  não  tem  chance  de  ter  um  romance,  ou  seja,  uma                   

música  com  alegria,  paixão  e  ironia,  pois  eles  já  estão  apaixonados.  Outros  sons  de foley                

importantes  na  cena  é  quando  Sebastian  joga  areia  no  pé  de  Mia  e  logo  em  seguida  ela  lhe  dá                    

um  tapinha  no  braço  e  eles  começam  a  sapatear.  Quando  a  música  acaba,  o  celular  dela  toca,                  

cortando   todo   o   clima   entre   os   dois.   

Na  cena  em  que  eles  caminham  pela  rua  e  falam  sobre  a  carreira  de  Mia,  toca  de                  

música  de  fundo,  BG-FX, MIA  hates  Jazz ,  cuja  melodia  é  muito  parecida  com  a  música City                 

of  Stars. A  música  para,  junto  com  Sebastian,  no  momento  em  que  Mia  fala  que  odeia  jazz.  A                   

música  instrumental Herman’s  Habit  é  na  primeira  vez  que  Mia  e  Sebastian  vão  ao  club  de                 

jazz.  Durante  a  música,  ele  explica  para  ela  o  que  é  jazz,  e  quando  a  música  acaba,  logo                   

depois  de  aplaudir,  ele  diz  que  o  jazz  está  morrendo,  e  como  expressão  sonora  de  raiva,  ele                  

bate  na  mesa,  e  diz  que  irá  abrir  seu  próprio  clube  de  jazz,  como  forma  de  salvar  o  gênero                    

musical.  A  cena  seguinte  é  quando  Sebastian  anda  pelo  píer  ao  pôr-do-sol.  Gosling  canta  a                

música City  of  Stars ,  que  trata  da  fama  pessoal,  e  fica  evidente  no  trecho  “ City  of  stars/Are                   

you  shining  just  for  me?”  (Cidade  das  estrelas/  Você  está  brilhando  apenas  para  mim?).  Essa                

música  se  refere  a  cidade  de  Los  Angeles  e  aos  artistas  que  vão  para  L.A.,  tentar  conquistar                  

fama.  Além  da  letra  trazer  melancolia  sobre  a  dúvida  e  pensamentos  do  futuro,  mas  também                

otimista   por   ser   esperançosa.   

Quando  Mia  está  no  restaurante  com  Greg,  ex-namorado,  e  seus  familiares,  não  é  um               

momento  muito  agradável,  podemos  perceber  pelas  feições  dela.  Há  uma  imagem  com  som,              

de  um  copo  de  vinho  sendo  cheio,  como  símbolo  de  que  ela  está  perdendo  a  paciência  de                  

estar  ali.  Então  toca  a  música  tema  de  Mia  e  Sebastian,  quando  ela  escuta  e  sai  correndo  para                   

o  cinema  encontrar  Sebastian,  ela  sai  pela  porta  do  restaurante,  a  melodia  cresce,  como  um                

momento  de  êxtase.  Já  no  cinema,  quando  eles  vão  se  beijar,  há  um  som  de  que  queimou  o                   

filme  e  de  luz  acendendo,  cortando  o  clima  entre  os  dois.  Na  cena  seguinte,  eles  vão  ao                  

Observatório,  onde  toca  a  música Planetarium .  A  melodia  cresce,  levemente,  quando            
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começam  a  dançar,  depois  abaixa  e  fica  mais  suave  quando  olham  as  estrelas,  cresce  de  novo                 

quando  flutuam  e  dançam  entre  as  estrelas,  abaixa  quando  há  um  clarão,  como  se  os                

trouxesse  de  volta  a  realidade,  e  cresce,  por  fim,  como  em  um  momento  de  êxtase,  quando                 

eles   se   beijam.   

A  música  de  abertura  da  estação  verão, Summer  Montage/  Madeline,  com  melodia             

muito  alegre,  é  tocada  nas  cenas  em  que  Mia  e  Sebastian  passeiam  por  Los  Angeles,  mas                 

quando  chega  na  cena  do  clube  de  jazz,  onde  Mia  dança  e  Sebastian  toca  piano,  com  o  estilo                   

de  câmera  “chicote”,  a  música  toca  de  acordo  com  o  enquadramento  de  câmera.  Quando  o                

enquadramento  é  Mia,  todos  os  instrumentos  tocam,  quando  é  Sebastian,  só  o  piano  aparece               

na  melodia.  Quando  Mia  e  Sebastian  estão  no  quarto  e  falam  sobre  seus  sonhos,  toca  a                 

música  de  fundo, Chicken  on  a  Stick,  que  lembra  a  música Another  day  of  Sun .  A  música,                  

cantada  por  Stone  e  Gosling,  e  tocada  ao  piano  por  ele,  tudo  em  som-direto,  é City  of  Stars ,                   

mais  uma  vez.  Como  dito  antes,  é  sobre  a  cidade  de  Los  Angeles  e  os  artistas,  mas  na  versão                    

com  os  dois  cantando,  fala  também  sobre  o  amor,  um  apoio  naquele  que  ama.  Ela  começa  em                  

som-direto  com  os  dois,  depois  entra  a  parte  instrumental  da  orquestra,  com  imagens  deles               

seguindo  seus  caminhos  para  os  sonhos,  com  começo  alegre,  mas  depois  fica  melancólica  ao               

mostrar   a   solidão   deles,   e   retorna   para   o   som-direto   na   cena   dos   dois   ao   piano.   

No  show  da  banda  de  Sebastian,  eles  tocam Start  a  Fire, na  voz  de  John  Legend.  A                  

letra  mostra  ironia,  se  colocada  diante  da  situação  deles,  principalmente  com  relação  a  Mia,  e                

representa  mais  Sebastian.  A  melodia  começa  mais  suave  e  vai  crescendo  conforme  o  passar               

do  show,  e  quanto  mais  a  música  cresce  e  surgem  elementos  como  sons  eletrônicos,               

dançarinos  e  luzes  coloridas,  Mia  fica  surpresa  e  demonstra  não  gostar  do  que  vê  e  escuta.  Já                  

Sebastian  parece  gostar  pois  o  público  o  admira  durante  o  show.  O  trecho  “I  just  know  I  feel                   

so  good  tonight.”  (Eu  só  sei  que  me  sinto  tão  bem  esta  noite)  é  sobre  o  que  Sebastian  sente,  e                     

ao   contrário   do   que   Mia   sente.  

A  cena  em  que  os  dois  discutem  durante  o  jantar  é  muito  bem  marcada  através  dos                 

sons  para  mostrar  a  tensão  entre  eles.  Mia  chega  em  casa  e  escuta  a  música Surprise ,  quando                  

um  se  surpreende  pelo  outro,  pois  ele  faz  uma  surpresa  para  ela,  o  jantar  e  dele  estar  em  casa,                    

e  ela,  por  ele  se  assustar  quando  a  vê,  sendo  uma  melodia  alegre,  já  que  ambos  estão  felizes                   

em  se  verem.  Logo  depois,  aparece  a  imagem  de  um  disco  tocando  a  música Boise ,  que                 

lembra  a  melodia  de City  of  Stars ,  mas  em  ritmo  rápido.  Durante  o  jantar,  eles  acabam                 

discutindo  e  a  música  para  quando  Sebastian  diz  “Você  é  uma  atriz!  Do  que  está  falando?”,                 
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ela  dá  uma  risadinha  de  indignação  e  fica  silêncio,  um  silêncio  desconfortável.  Logo  em               

seguida,  ele  diz  “Talvez  só  gostasse  de  mim  quando  eu  estava  na  merda,  pois  fazia  você  se                  

sentir  melhor  sobre  você  mesma.”.  Na  sequência  ela  o  questiona,  “está  brincando?”  ,  e  ele                

responde  “não”.  Diante  do  silêncio,  começa  o  som  de  que  o  disco  acabou,  aparecendo  em                

imagem  logo  adiante.  Com  o  silêncio  constrangedor  do  final  da  briga,  o hard-effect  do  alarme                

de  incêndio  toca,  porque  o  assado  queimou.  A  duração  do  alarme  tocando  é  o  tempo  de  Mia                  

sair  de  casa  e  Sebastian  tirar  a  comida  do  forno.  A  questão  do  alarme  tocar  significa  que  o                   

sentimento   entre   eles,   no   momento,   explodiu   de   raiva   e   tristeza.   

No  ensaio  fotográfico  da  banda,  o  fotógrafo  pede  para  Sebastian  tocar  algo  no  teclado,               

e  ele  toca  a  música  tema  e  fica  pensativo,  pois  está  com  Mia  em  mente.  Depois  deles                  

brigarem  em  frente  ao  teatro,  toca  a  música It’s  over/  Engagement  party,  com  melodia               

melancólica,  quando  ela  volta  para  a  casa  dos  pais,  e  ele  toca  sozinho  na  festa  de  noivado  da                   

irmã.  Na  grande  audição  de  Mia,  ela  canta Audition  (The  fools  Who  dream)  em  som-direto.  A                  

letra  diz  sobre  a  tia  de  Mia  em  Paris,  fazendo  um  brinde  a  classe  artística,  e  por  não                   

desistirem  e  continuarem  lutando  por  seus  sonhos.  O  foco  de  luz  fica  na  personagem,  como                

se  fosse  o  grande  momento  dela.  Na  música  instrumental Epilogue ,  que  é  tocada  quando  Mia                

e  Sebastian  se  encontram  ao  acaso  depois  de  cinco  anos,  ele  começa  tocando  no  piano,  o                 

início  é  melancólico  e  é,  praticamente,  a  música  tema  dos  dois,  em  que  ambos  ficam  no  foco                  

de  luz.  No  decorrer  da  música,  é  uma  ilusão  e  fantasia,  sobre  como  seria  a  vida  dos  dois                   

juntos  se  o  passado  fosse  diferente,  se  os  ocorridos  sempre  dessem  certo  no  percurso  que                

gostariam.  Vê-se  uma  vida  que  foi  almejada,  com  relação  aos  dois,  mas  que  nunca  irá  existir.                 

Com  várias  nuances  da  melodia,  entre  melancólico  e  alegre,  a  música  termina  com  som  triste                

e  de  volta  a  realidade.  Por  fim,  a  música The  End,  começa  quando  eles  estão  se  olhando  pela                   

última  vez,  e  Sebastian  sorri  para  Mia,  e  ela  retribui.  Mia  sai  do  clube  e  Sebastian  volta  a                   

tocar  piano.  Nesse  momento,  a  melodia  cresce  e  tem  seu  ponto  de  êxtase  no The  End  do                  

filme.  

 

5.3   Os   filmes   dentro   do   filme   

 

Não  é  novidade  que  na  literatura  alguns  clássicos  voltam  para  o  público  reformulados,              

sendo  a  base  da  narrativa  a  mesma,  apenas  mudando  sua  “roupa”,  como  um  palimpsesto,               

como  diz  Gérard  Genette  (2010,  p.  7),  “um  pergaminho  cuja  primeira  inscrição  foi  raspada               
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para  se  traçar  outra,  que  não  a  esconde  de  fato,  de  modo  que  se  pode  lê-la  por  transparência,  o                    

antigo  sob  o  novo”.  No  cinema  não  é  diferente,  afinal,  do  mesmo  modo  que  os  livros  têm  sua                   

narrativa,  os  filmes  também.  Não  podemos  nos  esquecer  que  a  literatura  ajudou  muito  o               

cinema  a  formar  seus  enredos.  Assim,  a transtextualidade ou arquitexto  é  definido  por  uma               

reunião  de  grupos  para  definição  de  gêneros  literários,  tipos  de  oração,  entre  outros,  sendo  “o                

texto  de  origem  de  todo  discurso  possível,  sua  ‘origem’  e  seu  meio  de  instauração,”  (MARIN,                

1974,  apud  GENETTE,  2010,  p.  13).  As  categorias  que  mais  se  encaixam  a  atmosfera               

cinematográfica  são  a intertextualidade e metatextualidade. Sendo  a intertextualidade a           

semelhança  ou  existência  de  um  texto  ou  mais  em  um  único  texto,  como  plágio  ou  citação.  Já                  

a metatextualidade, segundo  Genette  (2010,  p.  16,  17)  “é  a  relação,  chamada  mais              

correntemente  de  ‘comentário”,  que  une  um  texto  a  outro  texto  do  qual  ele  fala,  sem                

necessariamente   citá-lo   (convocá-lo),   até   mesmo,   em   último   caso,   sem   nomeá-lo”.   

Um  grande  exemplo  é  a  história  do  filme Nasce  uma  estrela .  Há  exatas  quatro  versões                

no  cinema  para  a  mesma  narrativa,  e  com  o  mesmo  nome  sendo  a  primeira  versão  de  1937,                  

com  Janet  Gaynor,  a  segunda  em  1954,  com  Judy  Garland,  a  terceira  em  1976,  com  Barbra                 

Streisand  e,  por  fim,  a  de  2018,  com  Lady  Gaga.  A  história  é  a  mesma,  sendo  uma  mulher                   

que  quer  crescer  na  carreira,  conhece  um  homem  famoso  no  mesmo  ramo  artístico  ao  qual  ela                 

tem  interesse,  os  dois  se  apaixonam  e  ele  a  ajuda,  e  quando  ela  começa  a  ganhar  fama,  ele  se                    

afunda  nas  drogas  e,  para  não  prejudicá-la,  se  suicida.  Em  quatro  épocas  diferentes  a  narrativa                

foi  recriada  e  adaptada  para  sua  época  na  história,  como  por  exemplo,  no  ano  de  1954,  o                  

sonho  da  personagem  era  ser  cantora  e  fazer  filmes,  pois  na  época  os  filmes  musicais  eram  a                  

moda.  Já  em  2018,  a  personagem  quer  ser  uma  grande  estrela  na  música  pop,  pois  é  a  moda                   

no   momento.   

E  ainda  a hipertextualidade ,  outro  tipo  de  transtextualidade,  como  no  musical Moulin             

Rouge ,  que  reúne  vários  outros  elementos,  costurando-os  e  transformando-os  em  uma  nova             

narrativa,  como  quando  em  uma  única  cena  musical,  em  que  a  personagem  Satine  entra               

cantando  e  sentada  em  um  balanço.  Há  um  mix  entre  as  músicas Diamonds  are  a  girl’s  best                  

Friend ,  cantada  por  Marilyn  Monroe  no  filme Os  homens  preferem  as  loiras, e  a  música                

Material  Girl, de  1984,  da  cantora  Madonna,  cujo  clipe  (LAMBERT,  2017)  faz  referência  ao               

mesmo  filme,  ou  seja,  o  filme  foi  construído  com  bases  clássicas  e  referências  das               

referências.  Segundo Genette  (2010,  p.24),  “é  próprio  da  obra  literária  que,  em  algum  grau  e                
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segundo  as  leituras,  evoque  alguma  outra  e,  nesse  sentido,  todas  as  obras  são  hipertextuais.”               

O   que   vale   para   os   filmes   também.   

As  referências  que  ajudam  na  construção  de  LA  LA  LAND  parecem  ser,  em  quase               

sua  totalidade,  de  filmes  americanos  e  franceses.  Chazelle  cria  um  roteiro  que  não  só               

homenageia  o  cinema  musical,  mas  o  reverencia  com  os  filmes  usados,  desde  a  década  de  30,                 

como  se  fosse  uma  releitura  dos  antigos  musicais.  Assim  como  o  filme Cinema  Paradiso, LA                

LA  LAND  traz  nostalgia  para  a  tela,  como  também  reforça  a  importância  e  a  mudança  do                 

modo  de  fazer  cinema.  Tal  mudança  está  no  próprio  modo  como  a  narrativa  do  filme  é  feita,                  

além  das  técnicas  de  câmera  usadas.  As  referências  aos  filmes  musicais,  a  própria  cidade  de                

Los  Angeles,  e  na  cenas  do  cinema  de  rua  Rialto.  Logo  no  início  do  filme,  Mia  e  Sebastian  se                    

encontram  no  cinema  para  assistir Juventude  Transviada, de  1955,  quando  o  romance  do              

casal  está  despertando.  Já  quando  o  casal  entra  em  crise,  mais  à  frente,  o  cinema  aparece  já                  

fechado,  e  Mia,  quando  passa  com  o  carro  e  vê  que  o  cinema  fechou,  balança  a  cabeça,                  

levemente   na   negativa.   

Em  uma  entrevista  ao  AdoroCinema  (HERMSDORFF,  2017),  o  diretor  diz  que  “era             

essencial  me  distanciar  do  passado  nesse  filme,  embora  tenha  pegado  muitas  coisas             

emprestadas  dos  musicais  antigos  de  que  sou  fã.”  Um  grande  exemplo  é  o  diretor  francês                

Jacques  Demy:  Como  referências,  Chazelle  usou,  de  seus  filmes, Duas  garotas  românticas e              

Os  guarda-chuvas  do  amor, inspiração  para  criar  a  narrativa  visual,  história  e  gênero  fílmico.               

Assim  como  Chazelle,  Hurwitz  também  se  inspirou  para  criar  a  trilha  sonora  do  filme,  a                

grande  inspiração  foi  no  compositor  John  Williams,  que  criou  trilhas  sonoras  para  os  filmes               

Harry   Potter,   Jurassic   Park   e   E.T.   

As  referências  usadas  estão  muito  presentes  no  início  do  filme,  no  primeiro  capítulo,              

incluindo  a  abertura  e  mais  ao  final,  principalmente  na  última  parte.  O  filme  começa  com  a                 

música Another  day  of  sun ,  onde  a  câmera  passa  pelos  carros  em  plano  médio,  filmando  as                 

pessoas  na  janela,  até  uma  das  personagens  começar  a  cantar  e  dançar,  e  logo  em  seguida  já                  

uni  o  elenco  todo  na  cena,  dançando  e  cantando  entre  e  sobre  os  carros,  assim  a  câmera                  

acompanha  os  movimentos  dos  personagens  em  um  plano  sequência,  além  de  ser  uma  cena               

com  cores  saturadas.  A  referência  usada  é  do  filme 8 ,  de  Fellini,  com  a  cena  em  que  a          2
1          

câmera  filma  o  trânsito  e  as  pessoas  nas  janelas  do  automóveis  também  em  plano  médio  e  em                  

contraste,  durante  o  sonho  do  personagem  Guido,  interpretado  pelo  ator  Marcello            

Mastroianni.   
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Figura   16 :   Cena   do   filme    8   1/2.   
Fonte :   Reprodução   da   autora  

 

 
Figura   17 :   Cena   do   filme    LA   LA   LAND.   
Fonte :   Reprodução   da   autora  

 
 
Logo  depois  o  filme  traz  uma  referência  ao  filme Duas  garotas  românticas ,  na              

sequência  em  que  atores  cantam  e  dançam  entre  os  carros  em  um  plano  geral.  Quando  Mia                 

chega  em  casa  e  entra  em  seu  quarto,  há  na  parede  uma  foto  da  atriz  Ingrid  Bergman,  fazendo                   

referência  ao  filme Casablanca ,  de  1942,  do  qual  a  atriz  foi  protagonista.  A  sequência  da                

música Someone  in  the  Crowd traz  nas  cenas  influências  do  filme Grease, onde  as  amigas  de                 

Sandy,  interpretada  pela  atriz  Olivia  Newton-John,  fazem  uma  “festa”  do  pijama,  e  quando              

Sandy  vai  ao  banheiro,  elas  começam  a  cantar  e  imitar  Sandy  caçoando-la,  já  em  LA  LA                 

LAND  é quando  as  amigas  de  Mia  cantam  no  quarto  dela  também  imitando  pessoas,  por  isso                 

as  cenas  são  parecidas,  pois  garotas  cantam  e  fazem  imitações  no  quarto,  ambos  em  planos                

americanos,  com  cores  saturadas  em  LA  LA  LAND.  Logo  em  seguida  Mia  brinca  fazendo  a                
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cortina  de  vestido  e  elas  dançam  e  cantam  pela  casa  em  plano  inteiro,  citando  uma  sequência                 

do  filme West  Side  Story ,  onde  também  a  personagem  Maria,  interpretada  pela  atriz  Natalie               

Wood,  faz  o  mesmo  gesto  com  um  tecido  longo,  para  costura  que  lhe  dão.  Elas  dançam  na  rua                   

a  caminho  do  carro,  cada  uma  com  uma  cor  de  vestido,  referência  a Charity,  meu  amor, onde                  

Charity,  interpretada  pela  atriz  Shirley  MacLaine,  dança  e  canta  com  suas  amigas  no  terraço               

em  plano  geral  e  cores  saturadas  também.  Logo  depois  aparecem  vários  letreiros  iluminados  e               

coloridos,  citando Cantando  na  chuva  de  forma  visual,  quando  o  personagem  Don             

Lockwood,  interpretado  pelo  ator  Gene  Kelly,  imagina  a  parte  moderna  musical  do  filme  que               

está   produzindo,   e   idealiza-se   que   está   na   Broadway.  

 

 
Figura   18 :   Cena   do   filme    Cantando   na   chuva.   
Fonte :   Reprodução   da   autora  

 

 
Figura   19 :   Cena   do   filme    LA   LA   LAND.   
Fonte :   Reprodução   da   autora  
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Já  na  festa  da  qual  Mia  participa,  ao  final  da  música,  algumas  pessoas  pulam  na                

piscina,  quando  o  enquadramento  de  câmera  fica  metade  dentro  da  piscina  e  metade  fora,               

como   no   filme    Boogie   Nights .   

 

 
Figura   20 :   Cena   do   filme    Boogie   Nights.   
Fonte :   Reprodução   da   autora  
 

 
Figura   21 :   Cena   do   filme    LA   LA   LAND.   
Fonte :   Reprodução   da   autora  

 

Na  música A  lovely  night, quando  Mia  e  Sebastian  acabam  de  sair  da  festa,  na  estação                 

da  primavera,  começa  com  Mia  e  Sebastian  caminhando  na  rua,  até  que  eles  param  e  olham  o                  

pôr-do-sol,  em  tons  de  roxo  e  rosa  lembrando  a  cor  magenta,  fazendo  menção  a Cantando  na                 

chuva, na  cena  em  que  Don  entra  em  um  estúdio  com  Kathy,  interpretada  pela  atriz  Debbie                 

Reynolds,  para  lhe  dizer  o  que  sente  sobre  ela,  mas  só  consegue  se  estiverem  no  cenário                 

perfeito  para  o  clima,  então  ele  liga  um  cenário  de  pôr-do-sol,  também  nos  tons  de  roxo  e  rosa                   

e   canta   para   ela,   ambas   as   cenas   em   plano   geral   e   com   afinidade.   
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Figura   22 :   Cena   do   filme    Cantando   na   chuva.   
Fonte :   Reprodução   da   autora  
 

 
Figura   23 :   Cena   do   filme    LA   LA   LAND.   
Fonte :   Reprodução   da   autora  

 
 
Logo  em  seguida,  Sebastian  dá  um  semi  giro  no  poste  de  luz,  como  Gene  Kelly  em                 

Cantando  na  chuva, quando  seu  personagem  canta  e  dança  a  música Singin’  In  The  Rain ,                19

debaixo  da  chuva  após  beijar  sua  amada  Kathy  e  deixá-la  em  casa.  Diferente  de  LA  LA                 

LAND,  tal  cena  de Cantando  na  chuva, mesmo  nome  da  música  que  Kelly  canta  na  cena,                 

possui  cores  neutras,  principalmente  o  figurino  do  ator.  Acredito  que  seja  para  poder              

visualizar  melhor  a  chuva  que  cai,  criando  contraste  maior  para  a  chuva,  pois  é  um  dos                 

elementos  principais  da  cena,  mesmo  existindo  pouquíssimos  elementos  nas  cores  amarelo,            

vermelho  e  verde.  Ambos  os  filmes  são  coloridos,  e  principalmente  LA  LA  LAND,  tem  cores                

saturadas   na   duas   primeiras   estações,   inverno   e   primavera.  

19   Cantando   na   chuva   em   inglês.   
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O  próximo  movimento  dos  dois  é  sentar  no  banco  da  praça  e  se  irritarem,  ao  mesmo                 

tempo  que  dançam  com  os  pés,  como  em Shall  We  Dance ,  sendo  a  coreografia  inspirada  por                 

Fred  Astaire  e  Cyd  Charisse  na  dança  de The  Band  Wagon ,  na  cena  da  praça.  Ambos  com  o                   

mesmo   enquadramento   de   câmera,   sendo   plano   sequência   e   conjunto.   

 

 
Figura   24 :   Cena   do   filme    Shall   We   Dance.   
Fonte :   Reprodução   da   autora  
 

 
Figura   25 :   Cena   do   filme    LA   LA   LAND.   
Fonte :   Reprodução   da   autora  

 
 
Outra  citação  a Casablanca é  quando  Mia  mostra  para  Sebastian  que  ela  trabalha  em               

frente  a  parte  do  cenário,  a  janela,  onde  gravaram  o  filme,  logo  em  seguida  eles  andam  por                  

sets  de  filmagem,  outra  referência  a Cantando  na  chuva ,  com  movimento  de  câmera              

travelling ,  e  mais  uma  do  mesmo  filme,  quando  param  para  ver  um  cenário  e  um  pôster  de                  20

20   Quando   a   câmera   anda   para   frente   ou   para   trás   em   linha   reta   sobre   trilhos.  
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um  filme  passa  atrás  deles.  A  primeira  citação  de Juventude  transviada, é  quando  Mia  fala                

sobre  uma  audição  e  Sebastian  cita  a  frase  “ I  got  the  bullets .” ,  dita  por  James  Dean  no                  21

filme.  A  referência  a Juventude  transviada  aparece  novamente  quando  Mia  e  Sebastian  vão              

ao   cinema   para   assistir   ao   filme   e   mostra   a   primeira   cena   do   observatório.  

 

Figura   26,   27 :   Comparação   das   cenas   dos   filmes    Swing   Time    e     LA   LA   LAND.   
Fonte :   Reprodução   da   autora  

Figura   28,   29 :   Comparação   das   cenas   dos   filmes    Moulin   Rouge    e     LA   LA   LAND.   
Fonte :   Reprodução   da   autora  

Figura   30,   31 :   Comparação   das   cenas   dos   filmes    O   Picolino    e     LA   LA   LAND.   
Fonte :   Reprodução   da   autora  
 

21  “Eu   tenho   as   balas.”  
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Na  música Planetarium ,  que  começa  com  a  cena  do  observatório,  Mia  e  Sebastian              

entram  e  dançam  em  volta  de  um  círculo  com  pêndulo,  sendo  a  coreografia  inspirada  em                

Swing  Time ,  ao  som  da  mesma  música,  eles  vão  até  a  sala  do  observatório  para  ver  as  estrelas                   

e  começam  a  flutuar,  subindo  em  direção  às  estrelas,  como  em Moulin  Rouge e  quando  se                 

estabelecem  entre  as  estrelas  para  dançar,  sua  coreografia  é  inspirada  em O  picolino ,  em  não                

coincidência,  pois  não  conseguimos  identificar  os  atores,  a  não  ser  pela  sombra  de  seus               

corpos.   

Uma  identidade  de  Chazelle  é  o  movimento  de  câmera,  estilo  “chicote”,  porque  a              

câmera  foca  em  um  sujeito,  para  depois,  mudar  rapidamente  para  outro  sujeito,  e  vice-versa               

por  alguns  instantes.  Tal  técnica  foi  usada  tanto  em Whiplash, como  em  LA  LA  LAND,                

ambos  nas  cenas  de  música.  Em Whiplash ,  a  técnica  é  usada  na  cena  final,  quando  Andrew,                 

interpretado  pelo  ator  Miles  Teller,  retorna  para  o  palco  durante  a  apresentação  da  orquestra               

que  Fletcher,  interpretado  pelo  ator  J.  K.  Simmons,  está  regendo  e  começa  a  tocar  bateria,                

enfrentando  seu  mestre,  durante  a  música Caravan. A  técnica  de  câmera  é  usada  no  ponto                

alto  da  música,  e  começa  com  Fletcher,  ao  som  da  orquestra  e  em  plano  americano,  e                 

rapidamente,  faz  o  movimento  corrido,  sem  parar,  como  se  fosse  um  plano  sequência  para               

filmar  Andrew,  ao  som  da  bateria  somente,  em  plano  inteiro,  para  depois  retornar  a  Fletcher                

nos  mesmos  moldes.  O  movimento  “chicote”  fica  no  estilo  e  enquadramento  dos  personagens              

até   o   ponto   alto   da   música   acabar.   

Em  LA  LA  LAND,  é  usada  na  cena  do  clube  de  jazz  ao  som  de Summer  Montage/                  

Madeline ,  onde  Mia  dança  e  Sebastian  toca  com  a  banda.  A  técnica  também  é  usada  no  ponto                  

alto  da  música  e  começa  com  Mia  sapateando  ao  som  da  banda  em  plano  inteiro,  para  ir                  

rapidamente,  com  movimento  corrido  até  Sebastian,  só  ao  som  do  piano  que  toca  em  plano                

americano.  A  sequência  de  enquadramentos  de  ir  e  voltar  entre  Mia  e  Sebastian  também               

acaba   no   ponto   alto   da   música.   

Já  a  parte  final  do  filme,  da  música Epilogue ,  vem  acompanhada  com  imagens  que               

fazem  referência  a Cantando  na  chuva ,  na  cena  em  que  Don  fala  sobre  a  única  cena  moderna                  

que  falta  para  gravar  no  filme  que  está  produzindo.  Na  sequência  de  cenas  da  música                

Broadway  Ballet, que  mostra  a  trajetória  de  um  jovem  ator  que  chega  à  Broadway  para  se                 

tornar  estrela.  As  referências  estão  na  cena  em  que  o  jovem  ator  acaba  de  chegar  em  Nova                  

York  e  anda  até  a  próxima  cena,  e  na  cena  em  que  ele  vai  a  um  clube  e  se  apaixona.  As  cores                       

passam  de  azul,  amarelo,  violeta,  verde,  magenta,  rosa  e  vermelho,  para  vermelho,  azul,              



67  

magenta,  amarelo,  rosa,  laranja,  verde  e  preto,  mostrando  saturação  e  afinidade.  Em  LA  LA               

LAND  tal  citação  acontece  na  cena  de  fantasia,  logo  depois  em  que  Mia  revive  em  sua  mente                  

as  lembranças  que  os  dois  viveram,  mas  com  os  acontecimentos  sendo  positivos,  como  se               

tudo  tivesse  dado  certo.  Mia  e  Sebastian  saem  das  lembranças  modificadas  e  vão  para  um                

cenário  todo  branco,  para  prosseguir  andando  em  um  todo  colorido,  no  início  com  árvores,               

para  depois  elementos  urbanos  da  cidade  de  L.A  e  os  pontos  turísticos  onde  as  cenas  do  filme                  

foram  gravadas,  como  a  estrada  com  trânsito,  com  muitos  dançarinos,  em  plano  sequência  e               

geral.  Uma  cena  que  passa  da  cor  branca  para  amarelo  e  verde,  e  por  fim,  nas  cores  branco,                   

azul,  amarelo,  magenta,  violeta,  vermelho,  verde  e  preto  representando  Hollywood,  criando            

contraste,  afinidade  e  saturação.  Logo  em  seguida,  Sebastian  toca  piano  com  uma  banda  no               

clube  de  jazz Caveau  de  la  Huchette  em  Paris,  onde  o  cenário  é  vermelho  e  há  dançarinos  no                   

meio  da  pista,  com  figurinos  nas  cores  amarela,  verde,  rosa,  azul,  branco  e  preto,  cores                

saturadas  e  neutras.  Assim  como  em New  York,  New  York, na  cena  em  que  mostra  Francine                 

Evans,  interpretada  pela  atriz  Liza  Minnelli,  atuando  em  seu  filme  musical,  na  parte  em  que                

ela  tem  um  encontro  com  um  rapaz  em  um  clube,  ao  som  de Happy  Endings. O  cenário  é                   

todo  em  vermelho  com  pessoas  dançando  na  pista,  usando  figurinos,  em  grande  parte  também               

na  cor  vermelha,  mas  com  elementos  em  preto,  branco,  azul,  verde  e  amarelo,  também  cores                

saturadas  e  neutras.  A  cena  seguinte  traz  Mia,  em  Paris  para  gravar  um  filme,  segurando                

balões  coloridos,  fazendo  referência  a Cinderela  em  Paris. Em  seguida,  Mia  e  Sebastian              

entram  em  um  cenário  todo  desenhado,  como  em An  American  in  Paris (MINNELLI,  1951),               

passando  por  vários  personagens  dos  filmes Le  Ballon  Rouge (LAMORISSE,  1956),            

Guarda-chuvas  do  amor e On  the  Town (DONEN;  KELLY,  1949).  Por  fim,  eles  dançam  em                

um  cenário  com  chão  espelhado  e  luzes  ao  redor,  como  se  fossem  estrelas,  que  refletem  no                 

chão,  referência  de Broadway  melody  of  1940 (TAUROG,  1940),  com  contraste  entre  o              

branco   e   o   preto.   

As  influências  e  referências  do  filme  não  ficam  só  sobre  as  cenas,  mas  pela               

construção  da  história  também.  Em  uma  entrevista  ao  site  Omelete  (SABBAGA,  2018),             

Hurwitz  diz  “nós  amávamos  os  musicais  franceses,  Os  Guarda-Chuvas  do  Amor  e  Duas              

Garotas  Românticas,  e  os  dois  são  da  mesma  dupla  de  compositor  e  diretor  [Michel  Legrand                

e  Jacques  Demy,  respectivamente],  que  foram  grandes  inspirações.”  Ou  seja,  a  narrativa  do              

filme  foi  baseada,  principalmente  nesses  dois  filmes,  além  de  alguns  elementos  de New  York,               

New  York, de  1977,  com  direção  de  Martin  Scorsese.  Alguns  pontos  em  comum  dos  três                
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filmes  é  a  questão  de  encontros  e  desencontros  entre  os  protagonistas,  e  por  serem  filmes                

musicais.  O  que  podemos  perceber  de New  York,  New  York em  LA  LA  LAND  é  que  há  um                   

músico  de  jazz  que  sonha  em  ser  grande  na  carreira,  mas  no  início  não  tem  nada  e  se                   

apaixona  por  uma  mulher  que  também  quer  crescer  na  carreira.  Eles  ficam  juntos  por  um                

tempo,  mas  por  problemas  no  relacionamento  e  acontecimentos  da  vida,  se  separam.  Anos              

depois,  quando  se  reencontram  em  um  bar,  ela  conseguiu  sucesso  na  carreira,  assim  como  ele,                

que   abriu   um   bar   de   jazz.   Tal   história   é   uma   das   bases   de   LA   LA   LAND.  

Já  na  questão  da  composição,  no  modo  geral  do  filme  há  referência  direta  aos  dois                

filmes  franceses,  principalmente Os  guarda-chuvas  do  amor ,  pois  o  filme  é  dividido  por              

capítulos  em  datas,  como  mês  e  ano.  O  casal  protagonista  se  conhece  e  namora,  mas  por  obra                  

do  destino,  ele  precisa  partir  por  algum  tempo  e  nesse  meio  tempo  ela  descobre  que  está                 

grávida,  e  pensa  se  espera  seu  amado  voltar,  ou  segue  em  frente.  Por  pressão,  ela  segue  em                  

frente,  e  quando  ele  volta,  vê  que  está  só.  Anos  depois  eles  se  encontram  ao  acaso,  têm  uma                   

breve   conversa   e   cada   um   segue   sua   vida   ao   modo   como   queria.  

A  questão  de  se  encontrarem  e  desencontrarem  está  bem  presente  em  LA  LA  LAND,               

pois  Mia  escuta  uma  música,  vê  pela  primeira  vez  Sebastian,  tenta  falar  com  ele,  mas  ele  a                  

ignora  e  vai  embora,  depois,  se  encontram  em  uma  festa,  onde  acabam  se  conhecendo  de  fato.                 

Mia  fala  a  frase,  “é  estranho,  continuarmos  nos  encontrando  desse  jeito”,  e  Sebastian  fala  em                

seguida,  “é  estranho.  Talvez  signifique  algo”.  Tal  diálogo  mostra  que  eles  não  se  encontraram               

ao  acaso,  mas  sim  por  obra  do  destino.  Eles  vão  marcando  encontros  até  acabarem  juntos,                

mas  quando  seus  caminhos  começam  a  se  separar,  eles  quase  não  se  veem,  como  quando                

Sebastian  perde  a  peça  de  Mia,  por  causa  do  trabalho.  Mas  ao  final,  depois  de  cinco  anos                  

separados,  se  encontram  em  um  bar,  onde  Sebastian  toca  a  música  que  os  liga               

sentimentalmente,  eles  se  olham  e  ela  vai  embora.  Em Duas  garotas  românticas ,  os  casais               

vivem  se  desencontrando,  mas  acabam  ficando  juntos  no  final,  por  obra  do  destino,  por  se                

encontrarem.  

A  nossa  observação  mostrou  que,  um  dos  gêneros  que  um  dos  gêneros             

cinematográficos  que  mais  usa  a  metalinguagem  é  o  musical.  Se  olharmos  para  todos  os               

filmes  citados,  incluindo  o  próprio  LA  LA  LAND,  em  grande  parte  falam  sobre  o  universo                

cinematográfico  e  seus  artistas,  não  como  uma  forma  narcisista,  mas  homenageando  a  arte.              

Genette  (2010,  p.  22)  diz  que  hipertexto  é  “todo  texto  derivado  de  um  texto  anterior  por                 

transformação  simples  (diremos  daqui  para  frente  simplesmente  transformação)  ou  por           
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transformação  indireta:  diremos  imitação”.  A  partir  disso  afirmamos  que  LA  LA  LAND  é  um               

filme  baseado  na  hipertextualidade,  pois  sua  criação  é  feita  em  recortes  de  grandes              

referências  do  cinema,  principalmente  musicais,  repaginadas  e  transformadas  em  uma  nova            

leitura.  

Mergulhamos  a  fundo  sobre  a  atmosfera  do  filme.  Com  informações  a  respeito  do              

grande  sucesso  musical,  comprovados  com  dados  da  bilheteria  e  as  14  indicações  ao  Oscar,               

algo  raro,  por  exemplo.  Antes  de  todo  o  êxito,  Chazelle  demorou  seis  anos  para  produzi-lo                

por  falta  de  credores  no  seu  roteiro.  Assim  criou Whiplash  para  provar  seu  potencial  como                

cineasta,  e  finalmente  colocar  o  roteiro  de  LA  LA  LAND  em  prática  junto  com  seu  amigo,                 

compositor   musical,   Hurwitz,   parceiros   desde   sempre   na   indústria   cinematográfica.   

Os  atores  Stone  e  Gosling  foi  uma  escolha  ideal  para  os  papéis,  pois  já  trabalharam                

juntos  antes,  com  isso,  sua  conexão  e  harmonia  em  cena  chega  a  ser  extremamente  natural,                

transmitindo  credibilidade  para  quem  vê.  Além  de  serem  ótimos  profissionais  e  entrarem  no              

universo  do  personagem  e  se  prepararem  para  tal,  como  o  exemplo  da  relação  entre  Gosling  e                 

o  piano.  Um  diferencial  sonoro,  foi  a  trilha  sonora  ser  gravada  com  todos  os  instrumentos                

juntos,  algo  nada  usual  nos  tempos  atuais,  pois  a  união  dos  sons  fica  a  total  critério  da                  

pós-produção,  na  equalização  e  mixagem.  As  únicas  músicas  que  foram  de  som-direto, City              

of  Stars e Audition  (The  fools  Who  dream), foram  propositais  para  deixar  a  dramaticidade               

orgânica   e   aproximar   o   expectador   para   o   filme.   

O  filme  é  uma  homenagem  a  cidade  de  Los  Angeles,  pois  a  maioria  das  cenas  foram                 

gravadas  nos  principais  pontos  turísticos  da  cidade,  como  exemplo  o  Observatório  Griffith.             

Além  de  ser  uma  mensagem  para  os  grandes  sonhadores,  como  Chazelle,  para  não  desistirem               

da  luta  e  conquistar  seus  sonhos,  assim  como  os  personagens.  O  longa  também  faz               

homenagem  aos  clássicos  filmes  musicais,  como Cantando  na  chuva ,  mencionado  diversas            

vezes.  Chazelle  e  Hurwitz  colocaram  suas  paixões  na  forma  do  filme,  como  a  cidade  em                

cenário,  o  jazz  para  o  som,  o  cinema  para  as  imagens  e  seus  sonhos  na  narrativa  dos                  

personagens.  Um  filme  musical  contemporâneo,  com  referências  históricas  e  enredo           

atemporal.   

Analisamos  os  sons  e  as  cores  do  longa,  sendo  dois  elementos  sensoriais  (visão  e               

audição)  que  dão  o  teor  emocional  e  climático  do  filme.  Fica  clara  a  utilização  das                

temperaturas  das  cores  nas  estações  do  filme,  como  já  foi  dito,  explica  o  clima  emocional  de                 

cada  capítulo.  Apesar  do  filme  ter  predominância  na  cor  azul,  o  vermelho  representa  os               
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sonhos  e  o  futuro  para  os  personagens,  e  o  azul  significa  o  passado  e  a  nostalgia  como  no                   

filme  em  geral,  mas  principalmente  ligado  a  Mia,  como  no  exemplo  do  pôster  de  Ingrid                

Bergman.  Já  Sebastian  usa  cores  neutras,  significando  a  personalidade  realista  dele,  o  que              

acontece  com  Mia,  que  de  roupas  coloridas,  passa  para  neutras,  simbolizando  estabilidade.  A              

cor  do  amor  de  ambos  é  o  azul,  mas  com  a  mistura  do  vermelho,  forma-se  o  magenta,  muito                   

usado  nas  cenas  dos  dois.  O  branco  representa  tanto  sobriedade,  quanto  fantasia,  nos              

exemplos  da  casa  de  Sebastian  quando  atinge  o  sucesso  e  uma  das  cenas  da  música Epilogue.                 

Por   fim,   o   verde   é   desconforto   e   conflito,   exemplo   na   cena   do   jantar   surpresa,   onde   brigam.   

No  caso  dos  sons,  metade  das  músicas  são  instrumentais,  e  a  outra  parte  cantada,               

sendo  que  a  harmonização,  tanto  da  sonoridade,  quanto  das  letras,  misturam  otimismo  e              

melancolia  de  forma  equilibrada,  deixando-as  agridoces.  A  música  que  liga  o  casal  é Mia  &                

Sebastian’s  Theme ,  mas  o  som  da  buzina  está  relacionada  só  a  Sebastian,  como  percebemos,               

assim  como  os  sons  ou  silêncio  dos  capítulos  estão  adequados  para  as  estações,  como  no                

capítulo  do  outono,  que  abre  em  silêncio,  por  exemplo.  Por  ser  um  filme  musical,  ele  começa                 

e  finaliza  com  músicas,  além  da  trilha  sonora  “costurar”  as  cenas.  Em  alguns  momentos,  a                

música  ou  sons  ambientes,  acabam  em  momentos  de  tensão  para  explorar  o  melodrama  do               

clima  na  cena,  como  no  exemplo  da  cena  do  jantar  surpresa  onde  brigam.  Há  também  alguns                 

sons  ambientes,  como  quando  o  filme  queima,  na  cena  do  cinema,  para  quebrar  o  clima.                

Enfim,  no  movimento  chicote  de  Chazelle,  é  coordenado  pela  música  também,  já  que  alterna               

entre   os   personagens   e   seus   sons.   

Outra  questão  que  abordamos  foram  os  elementos  transtextuais  mais  utilizados  na            

construção  narrativa  do  filme,  focando  em  LA  LA  LAND.  As  categorias  de  intertextualidade              

e  metatextualidade  são  as  mais  usuais,  pois  remetem  a  citações  e  “comentários”,  que  une  os                

textos.  Como  no  exemplo  da  história Nasce  uma  estrela, que  possui  quatro  versões  no               

cinema.  Por  último,  a  hipertextualidade  que  mistura  referências  e  cria-se  algo  novo,  como  o               

exemplo  do  filme Moulin  Rouge. Tais  categorias  textuais  estão  elencadas  no  enredo  de  LA               

LA  LAND,  moldado  a  base  de  inspirações,  citações  diretas,  como  o  filme Juventude              

Transviada    e    referências.   

Abordamos  as  referências  cinematográficas  dentro  do  filme,  começando  com 8 ,  na          2
1   

música Another  day  of  Sun. Depois Casablanca ,  em  um  pôster  no  quarto  de  Mia,  em  uma                 

conversa  com  Sebastian,  onde  mostra  parte  do  cenário  do  filme,  e  já  no  final  do  filme,  no                  

segundo  inverno,  quando  vai  para  casa,  há  um  pôster  preto  e  branco  da  atriz  também.  Na                 
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música Someone  in  the  Crowd ,  podemos  ver  as  referências  dos  filmes Grease;  West  Side               

Story;  Charity,  meu  amor;  Cantando  na  chuva e Boogie  Nights. Na  música A  lovely  Night ,  o                 

filme Cantando  na  chuva  aparece  duas  vezes  seguidas,  no  pôr-do-sol  e  no  semi  giro  do  poste,                 

depois Shall  We  Dance na  cena  do  banco,  com  inspiração  na  dança  de  Fred  Astaire  em The                  

Band  Wagon. No  local  onde  Mia  trabalha,  mais  uma  vez  aparecem Casablanca e Cantando               

na   chuva .   

O  filme Juventude  Transviada aparece  primeiro  em  uma  conversa  entre  Mia  e             

Sebastian  no  clube  de  jazz,  para  depois  no  cinema,  e  seguindo  para  o  Observatório.  Com  a                 

música Planetarium ,  a  coreografia  inicial  foi  inspirada  em Swing  Time, em  seguida  um  mix               

entre Moulin  Rouge e O  picolino  quando  flutuam  e  dançam  entre  as  estrelas.  Conseguimos               

observar  uma  identidade  visual  de  Chazelle  com  o  movimento  de  câmera  chicote,  usado  tanto               

em  LA  LA  LAND,  como Whiplash. Na  penúltima  música  do  longa, Epilogue ,  é  recheada  de                

referências  com,  novamente Cantando  na  chuva;  New  York,  New  York;  Cinderela  em  Paris;              

An  American  in  Paris;  Le  Ballon  Rouge;  Guarda-chuvas  do  amor;  On  the  Town e  finaliza                

com Broadway  melody  of  1940. Por  fim,  entendemos  que  a  construção  narrativa  do  filme  foi                

inspirada  em Os  guarda-chuvas  do  amor;  Duas  garotas  românticas e New  York,  New  York               

nos  pontos  sobre  as  carreiras  dos  personagens,  encontros  e  desencontros,  e  como  terminam  ao               

final   do   longa.    

Durante  o  estudo,  percebi  alguns  pontos  importantes  e  característicos  do  longa.  Há             

uma  marca  no  filme,  que  deixa  claro  a  ligação  com  o  teatro  que  são  os  focos  de  luz  em  Mia  e                      

Sebastian.  No  teatro  dá-se  o  foco  no  personagem  só  com  a  luz,  sob  o  ator  no  palco,  pois  não                    

há  câmeras  ou  gravações.  É  ao  vivo  diante  da  plateia,  sendo  a  visão  do  público  a  única                  

captação,  assim,  aumenta-se  o  brilho  do  sujeito  com  luz,  dando  contraste  para  obter  foco  do                

público.  Em  LA  LA  LAND,  por  ser  um  filme,  não  tem  a  necessidade  de  usar  foco  de  luz  para                    

o  sujeito,  pode-se  usar  o  foco  da  câmera  e  moldar  as  cores  da  cena  para  criar  contraste,  mas                   

eles  conseguiram  unir  os  dois,  de  planos  médios  a  primeiros  planos  como  foco  da  câmera,                

agregando  a  luz  branca,  intensificando  o  momento  do  personagem,  ou  seja,  a  dramaticidade              

das  emoções  dos  personagens  são  super  intensificadas,  como  sendo  o  momento  deles  e  só               

deles  na  cena,  como  quando  Mia  vê  Sebastian  pela  primeira  vez,  nos  momentos  de  grande                

sensibilidade  quando  Sebastian  toca,  e  principalmente  na  última  audição  de  Mia,  como  se              

representa-se   o   momento   de   glória   da   personagem.   
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Quando  se  filma  as  cenas  musicais,  o  objetivo  principal  é  captar  os  movimentos  da               

dança  em  si,  e  não  usar  enquadramentos  mais  fechados,  dando  preferência  para  planos  gerais               

e  sequenciais.  Uma  característica  de  Chazelle  que  muda  o  olhar  para  as  cenas  musicais  é  que,                 

ele  não  utiliza  apenas  planos  sequências  e  gerais,  mas  ele  brinca  com  o  zoom  da  câmera,                 

criando  diferentes  enquadramentos,  como  na  cena  da  primeira  festa,  no  inverno,  que  Mia  sai               

do  banheiro,  ela  já  está  de  costas  para  a  câmera,  ambas  andando  juntas,  até  que  Mia  sai  de                   

cena,  a  câmera  sobe,  num  enquadramento  plongée,  e  acompanha  o  pulo  do  personagem  até  a                

piscina,  com  enquadramento  entre  a  piscina  e  fora  dela,  e  vai  girando,  captando  os  próximos                

pulos  em  contra-plongée,  girando  cada  vez  mais  rápido  até  não  conseguir  identificar  o  que  há                

na  imagem,  e  acaba  com  a  câmera  focando  em  fogos  de  artifício  no  céu  em  plongée,  ou  seja,                   

Chazelle  dança  com  a  câmera,  pois  acompanha  os  movimentos  dos  dançarinos,  da  cena,  mas               

brinca  com  os  movimentos  e  enquadramentos  da  câmera,  como  a  cena  de  abertura  também,               

em Another  day  of  sun ,  onde  muda  os  enquadramentos  de  planos  médios,  na  sequência  de                

janelas   dos   carros,    até   grande   plano   geral,   onde   capta   todos   dançando   sobre   e   entre   os   carros.   

Uma  das  cenas  mais  fortes,  com  relação  entre  diálogo,  enquadramento,  cores  e  som,  é               

a  cena  onde  Mia  e  Sebastian  brigam  durante  um  jantar.  Todos  os  pontos  citados  foram                

focados  em  aumentar  a  tensão  da  cena,  sendo  a  briga  e  a  visão  de  cada  um  o  principal  foco.                    

Quando  Mia  entra  em  casa,  porque  escuta  uma  música  tocar,  fica  surpresa  ao  ver  o  jantar,  é                  

enquadrada  em  primeiro  plano,  já  Sebastian  que  leva  um  susto  por  ver  Mia,  está  em  um  plano                  

inteiro,  no  qual  Mia  entra  no  enquadramento  e  o  abraça.  No  início  do  jantar,  os  planos  são  em                   

conjuntos  e  médios,  além  disso,  a  luz  de  vela  que  tem  na  mesa,  reflete  em  seus  rostos,  dando                   

mais  brilho  e  foco  para  suas  expressões.  Tal  enquadramento  se  mantém  enquanto  a  conversa               

está  boa,  onde  conversam  sobre  suas  ações  diante  das  carreiras.  Mas  quando  os              

questionamentos  sobre  ficarem  juntos  começa  a  surgir,  a  câmera  capta  o  rosto  de  quem  fala                

sobre  si  mesmo,  como  quando  Sebastian  chama  Mia  para  ir  com  ele  a  turnê,  mas  Mia  diz  que                   

não  pode  pois  tem  que  ensaiar,  nesse  momento,  o  enquadramento  está  nela.  Quando  Mia               

começa  a  questionar  sobre  a  escolha  de  Sebastian,  o  foco  fica  nele  em  primeiro  plano,                

mostrando  suas  expressões  de  que  não  está  confortável  com  a  conversa.  A  partir  deste  ponto,                

de  maior  tensão,  pois  a  tensão  vai  crescendo,  eles  ficam  em  primeiro  plano  quando  falam.                

Pois  questionam  as  posições  que  estão  tomando,  o  caminho  que  estão  escolhendo  para  suas               

carreiras,  como  o  Sebastian  mudar  de  ideia  e  entrar  em  uma  banda  que  não  gosta  por  causa  do                   

dinheiro,  e  Mia  desistir  do  trabalho  e  focar  em  sua  peça.  Como  dito,  a  vela  é  ponto  de  foco                    
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sobre  eles,  aumentando  o  brilho,  a  cor  verde  representa  desconforto  na  cena,  sendo  um  verde                

frio,  pois  tem  um  leve  azulado  ao  fundo.  Com  os  personagens  usando  roupas  pretas,  pois                

estão  insatisfeitos  com  a  vida  presente,  o  preto  neles,  dá  a  relação  entre  matiz  e  preto,  pois,                  

por   causa   do   preto,   o   verde   fica   mais   claro,   ocasionando   um   leve   contraste.   

Mia  entra  na  casa  pois  escuta  uma  música.  Antes  da  cena  do  jantar  começar,  aparece                

em  plano  detalhe,  um  disco  tocando  junto  com  a  música,  que  fica  de  fundo  durante  o  jantar,                  

mas  quando  Sebastian  a  ofende,  a  música  para,  mostrando  ponto  de  extrema  tensão,              

intensificando  o  melodrama  da  cena.  Diante  do  silêncio  constrangedor,  Sebastian  a  ofende             

mais  uma  vez,  e  não  se  arrepende  do  que  falou,  em  seguida  ouvimos  o  hard-effect  indicando                 

que  a  música  acabou,  e  com  um  plano  detalhe  do  disco.  Diante  do  silêncio  entre  eles,  mais                  

um  hard-effect  se  sobressai,  com  o  alarme  de  incêndio  tocando,  indicando  que  algo  queimou,               

mas  não  só  queimou  algo,  como  as  emoções  deles  explodiu,  chegando  a  fúria  e  tristeza,  a                 

ponto  de  ficar  tão  tensa  a  cena,  que  chega  a  ser  desconfortável  até  para  quem  vê,  sendo  o                   

alarma  uma  deixa  e  quebra  do  silêncio.  Quando  Sebastian  se  levanta  e  vai  até  a  cozinha,  a                  

câmera  o  acompanha,  mas  em  um  plano  médio,  mostrando  suas  expressões  faciais,  para  logo               

um  contra-plongée,  mostrando  a  fumaça  do  forno.  Depois  mostra  Mia,  em  plano  médio,  e  a                

câmera  a  acompanha  até  ela  sair  pela  porta,  e  já  vira  para  Sebastian,  colocando  o  assando  no                  

forno  em  plano  americano.  Como  dito,  todos  as  categorias  foram  focadas  na  tensão  da  cena,  e                 

deu   tão   certo,   que   chega   a   ser   muito   desconfortável   para   o   público.   

O  último  ponto  a  receber  mais  enfoque  é  sobre  a  cor  azul.  Ela  tem  um  grande                 

significado  para  o  filme  todo,  do  seu  início  ao  fim.  Além  do  filme  ser  praticamente  azul,  sua                  

cor  principal,  é  mais  usado  a  matiz  fria,  principalmente  nas  duas  primeiras  estações,  pois               

quando  o  azul  tem  afinidade  com  as  cores  magenta,  verde,  ciano  e  amarelo,  se  intensifica  a                 

temperatura  fria  da  matiz,  sendo  o  magenta  uma  das  principais  cores  do  filme,  e  relacionada                

ao  sistema  aditivo,  quando  junta  azul  e  vermelho,  ou  seja,  muito  presente  no  início  do  filme  e                  

no  final,  na  cena  do  clube.  O  azul  e  o  vermelho  são  cores  opostas  na  roda  das  cores,  mas  o                     

magenta  é  sua  conexão,  sendo  a  cor  complementar  entre  eles.  Também  está  ligada  aos               

personagens  principais.  O  azul  representa  a  nostalgia  e  o  amor,  ambos  evocando  uma  certa               

tristeza,  pois  não  se  vive  do  passado,  embora  ambos  o  adoram,  e  o  amor  entre  eles  existe,  mas                   

não  para  viverem  juntos,  pois  seus  caminhos  são  opostos.  O  azul  começa  bem  saturado  no                

início  do  filme,  e  com  o  tempo,  vai  ficando  mais  claro,  mais  dessaturado,  e  só  ganha  força  de                   
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novo,  na  saturação  de  forma  aditiva,  na  cena  final  do  clube  de  jazz,  onde  Mia  e  Sebastian  se                   

reencontram   após   cinco   anos,   revivendo   todas   aquelas   emoções.   
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6   CONCLUSÃO  

 

A  ideia  inicial  era  analisar  o  filme  LA  LA  LAND:  cantando  estações  e  entender  as                

relações  amorosas  do  gênero  musical,  pois  desde  criança  assistia  a  filmes  musicais  e  seus               

enredos  giravam  em  torno  de  relações  amorosas.  Mas  como  LA  LA  LAND  é  um  filme                

contemporâneo  aos  outros,  ocasionou  uma  suposta  percepção  de  que  a  relação  amorosa  dos              

personagens  Mia  e  Sebastian,  fosse  baseada  no  conceito  de  amor  líquido  de  Bauman,  pelo               

fato  de  se  amarem,  mas  não  acabarem  juntos  no  final  do  filme,  dando  preferência  para  suas                 

carreiras,  algo  individual,  como  se  o  amor  não  fosse  forte  o  suficiente  para  criar  um  laço                 

estável  de  união,  diferentemente  dos  outros  filmes  que  foram  assistidos  anteriormente,  nos             

quais  o  casal  sempre  ficava  junto  no  final.  A  curiosidade  foi  despertada  na  relação  de                

entender  tal  novidade,  que  poderia  ser  um  gênero  clássico  do  cinema,  mas  com  reflexões               

sociais   na   sua   história   de   forma   contemporânea.   

Mas  com  o  decorrer  das  pesquisas,  entende-se  que  o  que  pensava  ser  novidade,  na               

verdade  já  tinha  sido  feito  nos  anos  60,  com  Jacques  Demy,  no  filme Os  guarda-chuvas  do                 

amor ,  que  foi  de  onde  Chazelle  tirou  uma  das  ideias  para  a  construção  da  história.  O  mesmo                  

acontece  no  filme New  York,  New  York ,  em  que  o  casal  se  separa  para  seguir  seus  sonhos.                  

Com  a  leitura  de  Bauman  e  assistindo  mais  algumas  vezes  o  objeto  de  análise,  foi                

identificado  que  a  relação  amorosa  entre  Mia  e  Sebastian  não  pertence  a  atmosfera  de  amor                

líquido,  pois  o  laço  entre  eles  é  tão  verdadeiro,  que  eles  se  separam  para  conquistar  seus                 

sonhos,  pois  um  ama  o  outro  e  quer  o  ver  feliz  e  realizado.  O  filme  representa  muito  mais  as                    

homenagens  a  cidade  de  Los  Angeles,  ao  universo  cinematográfico  e  a  luta  pelos  sonhos,  do                

que   uma   relação   amorosa.   

De  tal  forma,  a  maior  inspiração  de  Chazelle  para  criar  o  filme  foi  o  clássico                

Cantando  na  chuva ,  pois  aparece  com  frequência,  do  início  ao  fim  no  longa.  Ele  usa  desde                 

cenas  menores,  como  o  pôr-do-sol,  até  a  mais  icônica,  que  é  o  semi  giro  no  poste,  um  símbolo                   

tanto  do  filme,  como  do  ator  Gene  Kelly.  Ele  utilizou  um  dos  maiores  clássicos  do  cinema                 

musical,  para  homenagear  também  o  gênero,  além  de  criar  belíssimas  cenas  musicais.             

Também  fazendo  parte  de Cantando  na  chuva ,  o  ator  Gene  Kelly  é  inspiração  pois,  depois  de                 

Fred  Astaire  sendo  ícone  no  início  do  cinema  musical,  o  seguinte  é  Gene  Kelly,  também  com                 

o  sapateado,  canto  e  grandes  giros  e  saltos  nos  números  musicais.  Com  isso,  ele  também                

utiliza  outros  filmes  que  o  ator  atuou  e  dirigiu,  como On  the  Town e An  American  in  Paris.                   
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Claro  que  Fred  Astaire  e  Ginger  Rogers,  grandes  estrelas  na  era  do  ouro  dos  musicais,  não                 

iriam  ficar  de  fora.  Com  coreografias  icônicas,  como  no  filme O  picolino ,  Chazelle  se  inspira                

muito  nas  coreografias  dos  dois,  em  diversos  filmes  que  atuaram,  para  compor  as  grandes               

cenas   com   danças,   como   quando   Mia   e   Sebastian   dançam   entre   as   estrelas   no   Observatório.  

Apesar  de  usar  muitas  referências  e  inspirações  dos  filmes  hollywoodianos,  os            

clássicos  franceses  não  iriam  ficar  de  lado.  Chazelle  monta  sua  identidade  cinematográfica             

baseada  na  identidade  de  Demy,  com  cenas  coloridas,  muitas  vezes  com  cores  saturadas,  os               

encontros  e  desencontros  entre  os  casais,  a  divisão  do  filme  em  capítulos.  Ambos  os  filmes                

iniciam  no  inverno  e  terminam  no  inverno.  Sendo  também  um  ponto  específico  onde  os               

personagens  se  encontram  ao  acaso.  Há  uma  conexão  muito  forte  entre  os  enredos  dos  filmes,                

que  mexe  com  encontros  e  desencontros,  e  decisões  que  não  gostariam  de  ter  tomado,  embora                

fosse   necessário,   como   Guy   ir   para   o   exército   e   Sebastian   entrar   na   banda   de   Keith.   

Algo  que  foi  questionado  sobre  os  filmes  musicais  é  o  sentimento  que  desperta  em               

quem  está  assistindo,  pois  todas  as  vezes  que  algum  é  visto,  tanto  no  teatro,  como  no  cinema,                  

desperta  a  vontade  de  sair  cantando  e  dançando,  pois  são  muito  contagiantes.  Então,  o  que  um                 

musical  desperta  em  seu  espectador?  Muitas  vezes  desperta  alegria,  um  momento  de             

distração  e  fantasia.  Os  musicais  fizeram  grande  sucesso,  além  de  serem  importantes  na              

época  da  grande  depressão,  justamente  por  dar  um  momento  de  escape  da  realidade,  assim  as                

pessoas  tinham  um  momento  de  leveza,  de  respiro  em  suas  vidas,  como  se  oxigenasse  seus                

cérebros,  ou  aliviasse  a  tensão,  para  conseguirem  manter  a  cabeça  no  lugar.  No  momento               

atual,  o  mundo  passa  por  grandes  e  diversos  problemas,  com  crises  políticas,  ambientais  e               

sociais,  e  acredito  que  por  isso  LA  LA  LAND  obteve  o  sucesso,  um  sucesso  inédito  para  o                  

gênero  do  filme,  pois  a  era  dos  musicais  já  passou,  mas  ele  retornou  com  o  respiro  que  muitos                   

gostariam  ou  queriam  ouvir.  LA  LA  LAND  é  algo  inovador,  pois  trouxe  o  gênero  em  uma                 

nova  fórmula,  onde  mostra  realidade  e  fantasia,  e  transmite  a  mensagem  que  muitos  querem               

ou   precisam   ouvir,   que   é   lutar   por   seus   sonhos   e   nunca   desistir.  

A  história  de  LA  LA  LAND,  na  questão  de  que  dois  jovens  vão  a  Los  Angeles  para                  

conquistar  seus  objetivos,  espelha-se  na  história  de  Chazelle,  pois  logo  que  formou  em              

Harvard,  ele  foi  para  Los  Angeles  realizar  o  sonho  de  ser  um  grande  cineasta,  mas  como  o                  

caminho  nem  sempre  é  fácil,  ele  recebeu  não  para  o  roteiro  de  LA  LA  LAND  por  muito                  

tempo,  sendo  obrigado  a  criar  outro  projeto,  para  então,  receber  reconhecimento  e  trabalhar              

em  LA  LA  LAND,  ao  todo  foram  seis  anos  até  o  filme  ser  lançado.  Além  de  Chazelle  colocar                   
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um  pouco  de  si  no  enredo,  ele  também  acrescentou  suas  maiores  paixões  que  são  o  jazz,  e  os                   

filmes  musicais  em  si.  Quando  assistimos  LA  LA  LAND,  além  de  recebermos  incentivo  para               

acreditarmos  em  nós  mesmo,  e  nunca  desistir,  por  mais  que  seja  difícil  e  doa,  conseguimos                

entrar   um   pouco   no   íntimo   do   diretor,   pois   vemos   suas   paixões.   

Qual  a  grande  mensagem  que  LA  LA  LAND  propaga?  Como  se  fosse  aquele  amigo               

que  você  pode  confiar,  o  filme  nos  mostra  a  realidade  de  conseguir  ingressar  no  meio                

artístico,  do  quão  difícil  é,  mas  que  se  tal  paixão  e  vocação  para  a  arte  for  verdadeira,  que                   

você  sente  na  alma,  ao  ponto  de  fazer  parte  de  você,  então  não  pode  desistir,  mesmo  que  faça                   

doer,  mesmo  saindo  com  várias  frustrações,  a  insistência  leva  a  vitória,  assim  como  aconteceu               

com   Mia,   Sebastian   e   o   próprio   Chazelle.   

A  pesquisa  mostra  o  quão  importante  valorizar,  incentivar  a  arte,  mais  focado  no              

cinema,  pois  a  pesquisa  gira  em  torno  do  meio  cinematográfico.  Pois  se  não  fosse  a                

curiosidade  e  as  pesquisas,  desde  anos  atrás,  não  teríamos  tal  avanço  hoje.  Além  do  cinema                

ser  uma  arte  que  atinge  a  todos,  por  ser  mais  acessível,  ela  traz  reflexões,  conceitos  e                 

mensagens  atingindo  tanto  o  indivíduo  como  um  coletivo  social,  assim  como  no  objeto  de               

análise,   que   passa   uma   mensagem   otimista   e   incentiva   aqueles   que   se   identificam.   

Outro  tópico  percebido  foi  que  os  musicais  são  praticamente  óperas  remodeladas,  pois             

ambos  têm  atuação,  canto  e  dança.  Acredita-se  que  o  gosto  pela  ópera  tenha  sido  base  para  a                  

criação  dos  musicais,  porém  em  roupagem  mais  simples.  O  ser  humano  gosta  e  precisa  de                

arte,  sendo  com  fundo  alegre  ou  não,  pois  o  faz  refletir  sobre  suas  condições  sociais,  sua  vida.                  

Com  os  musicais  e  as  óperas,  pensar  sobre  tais  assuntos  se  torna  mais  divertido,  facilitando                

para  aqueles  que  têm  dificuldade  com  a  auto  reflexão.  O  trabalho  pode  encaminhar  outras               

questões  sobre  comunicação,  ligando  o  audiovisual  e  o  teatro,  para  pesquisas  sobre  como              

atingir  um  público  com  alguma  mensagem  que  queira  ser  emitida,  como  cativar  o  público               

com  arte,  qual  e  por  que  da  conexão  do  cinema  com  o  homem,  e  até  entender  melhor  qual  a                    

ligação   da   ópera   com   o   cinema   e   os   musicais,   afinal,   a   ópera   é   um   gosto   antigo   na   sociedade.   
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   ANEXO  
 

SINOPSES   DOS   FILMES   ABORDADOS,   ELABORADAS   PELA   AUTORA  

EM   ORDEM   CRONOLÓGICA,   PELO   ANO   DE   PRODUÇÃO  

 

O   PICOLINO   (TOP   HAT)   

Filme  musical  de  1935,  com  direção  de  Mark  Sandrich,  conta  a  história  do  dançarino  Jerry                

Travers  (Fred  Astaire),  que  se  apaixona  por  Dale  Tremont  (Ginger  Rogers).  Mas  Dale              

confunde  Jerry  com  Horace  Hardwick  (Edward  Everett  Horton),  que  é  casado.  Após  muitos              

desentendimentos,   Jerry   e   Dale   ficam   juntos.   

 

RITMO   LOUCO   (SWING   TIME)   

Filme  musical  de  1936,  com  direção  de  George  Stevens,  conta  a  história  do  dançarino  Lucky                

Garnett  (Fred  Astaire)  que  precisa  de  25  mil  dólares  para  se  casar.  Ele  vai  até  Nova  York                  

conseguir  o  dinheiro,  mas  acaba  conhecendo  e  se  apaixonando  por  Penny  (Ginger  Rogers).              

Após   alguns   desentendimentos,   eles   ficam   juntos.   

 

VAMOS   DANÇAR?   (SHALL   WE   DANCE)   

Filme  musical  de  1937,  com  direção  de  Mark  Sandrich,  conta  a  história  do  bailarino  Petrov                

(Fred  Asteire)  que  se  encanta  com  uma  foto  da  dançarina  Linda  Keene  (Ginger  Rogers)  e  faz                 

de  tudo  para  se  encontrar  com  ela.  Eles  ficam  a  bordo  de  um  navio  que  sai  de  Paris  a  caminho                     

de  Nova  York.  Por  passarem  vários  momentos  juntos  durante  a  viagem,  surgem  alguns  boatos               

que   abalam   e   aproximam   a   relação   dos   dois.   

 

O   MÁGICO   DE   OZ   (THE   WIZARD   OF   OZ)   

Filme  de  fantasia  de  1939,  com  direção  de  Victor  Fleming,  King  Vidor,  George  Cukor,               

Mervyn  LeRoy  e  Norman  Taurog.  Conta  a  história  de  Dorothy  (Judy  Garland),  uma  menina               

que  mora  no  Kansas,  e  é  levada  por  um  furacão  à  terra  de  Oz.  Desde  quando  chega  a  nova                    

terra,  traça  um  caminho  cheio  de  aventuras,  onde  conhece  o  Espantalho  (Ray  Bolger),              

Homem  de  Lata  (Jack  Haley)  e  o  Leão  (Bert  Lahr),  onde  vão  em  busca  do  Mágico  de  Oz                   

(Frank  Morgan)  para  realizar  seus  desejos.  No  fim,  Dorothy  fez  amigos  e  volta  para  casa  ao                 

bater   os   sapatos   mágicos.   
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MELODIA   DA   BROADWAY   DE   1940   (BROADWAY   MELODY   OF   1940)   

Filme  musical  de  1940,  com  direção  de  Norman  Taurog,  conta  a  história  do  dançarino  Johnny                

Brett  (Fred  Astaire),  que  é  descoberto  por  um  produtor  para  colocá-lo  no  show  junto  com  a                 

dançarina  Clare  Bennett  (Eleanor  Powell).  Johnny  é  confundido  com  Rei  Shaw  (George             

Murphy)  e  perde  a  oportunidade  no  início,  mas  como  Shaw  tem  problemas  com  bebida,               

Johnny   conquista   a   vaga   novamente.   

 

CASABLANCA   

Filme  de  drama  de  1942,  com  direção  de  Michael  Curtiz,  com  a  história  de  Rick  Blaine                 

(Humphrey  Bogart),  dono  de  uma  casa  noturna  em  Casablanca,  e  reencontra  seu  grande  amor               

Ilsa  (Ingrid  Bergman),  que  está  fugindo  dos  nazistas  com  seu  marido.  Entre  conflitos  e               

ressentimentos   resolvidos,   Ilsa   consegue   fugir   com   seu   marido,   com   a   ajuda   de   Rick.  

 

UM   DIA   EM   NOVA   YORK   (ON   THE   TOWN)   

Filme  musical  de  1949,  com  direção  de  Stanley  Donen  e  Gene  Kelly,  conta  a  história  de  três                  

marinheiros,  Chip  (Frank  Sinatra),  Gabey  (Gene  Kelly)  e  Ozzie  (Jules  Munshin).  Eles  se              

aventuram   por   Nova   York   em   um   dia,   e   acabam   conhecendo   seus   amores   pelo   caminho.   

 

SINFONIA   DE   PARIS   (AN   AMERICAN   IN   PARIS)   

Filme  musical  de  1951,  com  direção  de  Vincente  Minnelli,  conta  a  história  do  ex-soldado               

Jerry  Mulligan  (Gene  Kelly)  que  decide  morar  em  Paris,  após  a  guerra,  para  ser  pintor.  Mas                 

com  a  difícil  vida  artística,  acaba  conhecendo  Milo  Roberts  (Nina  Foch),  uma  mulher  rica               

que  se  interessa  não  só  por  sua  arte,  mas  por  ele  em  si.  Os  conflitos  começam  quando  Jerry                   

conhece  e  se  apaixona  por  Lise  Bouvier  (Leslie  Caron)  que  é  noiva  do  seu  amigo  cantor                 

Henri   Baurel   (Georges   Guétary).   

 

CANTANDO   NA   CHUVA   (SINGIN’   IN   THE   RAIN)   

Filme  musical  de  1952,  com  direção  de  Stanley  Donen  e  Gene  Kelly,  conta  a  história  dos                 

amigos  Don  Lockwood  (Gene  Kelly)  e  Cosmo  Brown  (Donald  O’Connor),  que  alcançam  o              

sucesso  hollywoodiano  com  os  filmes  mudos,  mas  com  a  inovação  sonora  dos  filmes  falados,               

eles  têm  que  lidar  com  os  problemas  que  surgem,  como  a  atriz  e  companheira  de  trabalho,                 
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Lina  Lamont  (Jean  Hagen)  que  tem  a  voz  horrível,  e  pensar  nos  melhores  meios  de  usar  a                  

nova   tecnologia   e   produzir   filmes   com   sucesso.  

 

A   RODA   DA   FORTUNA   (THE   BAND   WAGON)   

Filme  musical  de  1953,  com  direção  de  Vincente  Minnelli,  conta  a  história  do  ator  Tony                

Hunter  (Fred  Astaire)  que  tenta  voltar  ao  sucesso  com  um  musical  na  Broadway.  Mas,  com                

problemas  durante  a  produção,  eles  decidem  readaptar  a  peça  e  rodar  o  país.  No  fim,  a  peça                  

conquista  o  sucesso  desejado  e  Tony  fica  junto  com  a  bailarina  Gabrielle  Gerard  (Cyd               

Charisse).   

 

OS   HOMENS   PREFEREM   AS   LOIRAS   (GENTLEMEN   PREFER   BLONDES)   

Filme  musical  de  1953,  com  direção  de  Howard  Hawks,  conta  a  história  das  dançarinas               

Lorelei  (Marilyn  Monroe)  e  Dorothy  (Jane  Russell)  que  embarcam  em  um  navio  rumo  a               

Paris,  mas  elas  descobrem  que  o  detetive  Malone  (Elliott  Reid)  está  atrás  de  Lorelei,  a  pedido                 

do  pai  do  noivo  dela.  Com  isso,  acontecem  maus  entendidos  e  situações  engraçadas  para  as                

duas   se   livrarem   dos   problemas.   

 

NASCE   UMA   ESTRELA   (A   STAR   IS   BORN)   

Filme  musical  de  1954,  com  direção  de  George  Cukor,  conta  a  história  da  atriz  Esther                

Blodgett  (Judy  Garland)  que  conhece  o  grande  ator  hollywoodiano  Norman  Maine  (James             

Mason)  que  ajuda  Esther  à  ascender  na  carreira  de  atriz.  Nesse  período,  os  dois  se  apaixonam                 

e  Norman  começa  a  ter  problemas  com  álcool,  ocasionando  conflitos  entre  eles  e  suas               

carreiras.   

 

SETE   NOIVAS   PARA   SETE   IRMÃOS   (SEVEN   BRIDES   FOR   SEVEN   BROTHERS)   

Filme  musical  de  1954,  com  direção  de  Stanley  Donen,  conta  a  história  do  lenhador  Adam                

(Howard  Kell),  que  se  casa  com  Milly  (Jane  Powell)  para  ajudar  nas  tarefas  domésticas.  Os                

seis  irmãos  de  Adam,  com  a  convivência  de  Milly,  também  vão  à  cidade  procurar  moças  para                 

se  casar.  Depois  de  muitas  confusões,  os  irmãos  raptam  suas  futuras  esposas  para  se  casarem                

no   final.   
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DANÇANDO   NAS   NUVENS   (IT’S   ALWAYS   FAIR   WEATHER)   

Filme  musical  de  1955,  com  direção  de  Gene  Kelly  e  Stanley  Donen,  conta  a  história  de  três                  

amigos  e  ex-soldados:  Ted  (Gene  Kelly),  Doug  (Dan  Dailey)  e  Angie  (Michael  Kidd)  que               

marcam  um  encontro  em  seu  bar  favorito  e,  10  anos  depois,  se  reencontram  no  mesmo  lugar,                 

mas  percebem  que  a  amizade  não  é  mais  a  mesma.  Jackie  (Cyd  Charisse)  produtora  de  um                 

programa  de  TV,  os  leva  ao  programa  para  contarem  sua  história.  Em  meio  a  confusões  e                 

conflitos,   se   redescobrem   como   amigos   e   como   indivíduos.   

 

JUVENTUDE   TRANSVIADA   (REBEL   WITHOUT   A   CAUSE)   

Filme  de  drama  de  1955,  com  direção  de  Nicholas  Ray,  conta  a  história  do  jovem  Jim  Stark                  

(James  Dean)  que  acaba  de  se  mudar  para  Los  Angeles  e  tem  problemas  com  a  família  e  na                   

escola.  Ele  conhece  Judy  (Natalie  Wood)  e  John  Crawford  (Sal  Mineo),  também  jovens              

problemáticos,  e  juntos  tentam  resolver  os  problemas  que  aparecem.  No  fim,  John  acaba              

morto   pela   polícia,   e   Jim   e   Judy   ficam   juntos.  

 

O   BALÃO   VERMELHO   (LE   BALLON   ROUGE)  

Filme  de  drama  de  1956,  com  direção  de  Albert  Lamorisse,  conta  a  história  do  menino  Pascal                 

(Pascal  Lamorisse)  que  encontra  um  balão  vermelho  na  rua.  Ele  e  o  balão  se  tornam  amigos,                 

ao  ponto  do  balão  seguir  Pascal  para  onde  ele  for,  mas  um  grupo  de  meninos  acabam                 

seguindo-os  e  furando  o  balão.  Pascal  fica  triste,  mas  para  sua  surpresa,  aparecem  muitos               

balões   para   ele,   e   segurando   todos,   ele   acaba   flutuando   pela   cidade.  

 

CINDERELA   EM   PARIS   (FUNNY   FACE)   

Filme  musical  de  1957,  com  direção  de  Stanley  Donen,  conta  a  história  do  fotógrafo  Dick                

Avery  (Fred  Astaire)  que  encontra  a  jovem  Jo  Stockton  (Audrey  Hepburn)  para  se  tornar  a                

nova  imagem  da  revista  onde  trabalha.  Com  resistência  no  início,  Jo  acaba  por  aceitar  o                

emprego.  Os  dois  vão  para  Paris  fotografar  e  divulgar  a  nova  revista,  mas  na  viagem  surgem                 

amores,   descobertas   e   decepções   na   vida   deles.  
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AMOR,   SUBLIME   AMOR   (WEST   SIDE   STORY)  

Filme  musical  de  1961,  com  direção  de  Jerome  Robbins  e  Robert  Wise,  conta  a  história  de                 

Tony  (Richard  Beymer)  e  Maria  (Natalie  Wood)  que  se  apaixonam  à  primeira  vista  em  uma                

festa,  mas  seu  amor  é  proibido  pois  são  de  gangues  rivais.  Tony  pertence  aos  Jets  e  Maria  é                   

irmã  do  líder  dos  Sharks.  Com  isso,  tentam  achar  uma  maneira  de  ficarem  juntos,  mas  o                 

processo   é   conturbado   por   causa   da   rivalidade   de   ambos   os   lados.   

 

OITO   E   MEIO   (FEDERICO   FELLINI´S   8   ½   )   

Filme  de  drama  e  fantasia  de  1963,  com  direção  de  Federico  Fellini,  conta  a  história  do                 

cineasta  Guido  Anselmi  (Marcello  Tornatore)  que  passa  por  uma  fase  reflexiva  sobre  sua              

existência,  enquanto  produz  o  filme  sobre  sua  história  no  momento.  Entre  cenas  de  sonhos,               

imaginação   e   realidade,   ele   passa   por   tais   conflitos   pessoais   e   por   aqueles   ao   seu   redor.   

 

MARY   POPPINS   

Filme  musical  de  1964,  com  direção  de  Robert  Stevenson,  conta  a  história  da  família  Banks.                

O  pai  George  Banks  (David  Tomlinson)  quer  contratar  uma  babá  para  seus  filhos  Michael               

(Matthew  Garber)  e  Jane  (Karen  Dotrice),  assim  Mary  Poppins  (Julie  Andrews)  aparece  para              

ser  babá,  é  contratada  e  vive  momentos  de  aventura  e  fantasia  com  as  crianças,  até  a  família                  

ficar   unida   de   novo.   

 

OS   GUARDA-CHUVAS   DO   AMOR   (LES   PARAPLUIES   DE   CHERBOURG)   

Filme  musical  de  1964,  com  direção  de  Jacques  Demy,  conta  a  história  da  jovem  Geneviève                

Emery  (Catherine  Deneuve)  e  do  jovem  mecânico  Guy  Foucher  (Nino  Castelnuovo).  Os  dois              

se  apaixonam,  mas  o  romance  dura  pouco  pois  Guy  vai  para  o  exército.  Um  romance  com                 

conflitos   pessoais   por   causa   da   ausência   e   pressão   sobre   a   dúvida   do   futuro.   

 

A   NOVIÇA   REBELDE   (THE   SOUND   OF   THE   MUSIC)   

Filme  musical  de  1965,  com  direção  de  Robert  Wise,  conta  a  história  de  Maria  (Julie                

Andrews),  uma  noviça  que  tem  problemas  em  se  adequar  ao  convento  e  por  causa  disso  é                 

destinada  a  ser  governanta  da  família  Von  Trapp.  O  Capitão  Von  Trapp  (Christopher              
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Plummer),  viúvo  e  rígido  com  seus  sete  filhos,  acaba  sendo  cativado  por  Maria,  trazendo               

alegria   a   família,   até   terem   problemas   com   o   regime   nazista   que   chega   em   seu   país,   a   Áustria.  

 

MINHA   BELA   DAMA   (MY   FAIR   LADY)   

Filme  musical  de  1965,  com  direção  de  George  Cukor,  conta  a  história  da  pobre  vendedora  de                 

flores  Eliza  Doolittle  (Audrey  Hepburn)  que  pede  ao  Professor  Henry  Higgins  (Rex  Harrison)              

a  lhe  ensinar  a  falar  e  se  portar  como  uma  dama.  O  Professor  e  Hugh  Pickering  (Wilfrid                  

Hyde-White)  apostam  na  transformação  ou  não  da  garota  em  seis  meses.  Depois  de  muito               

esforço   e   dedicação,   ela   se   torna   uma   dama   e   ele   se   tornam   grandes   amigos.   

 

DUAS   GAROTAS   ROMÂNTICAS   (LES   DEMOISELLES   DE   ROCHEFORT)   

Filme  musical  de  1967,  com  direção  de  Jacques  Demy,  conta  a  história  de  duas  irmãs  gêmeas,                 

Delphine  (Catherine  Deneuve)  e  Solange  (Françoise  Dorléac),  que  sonham  em  encontrar  o             

grande  amor  de  suas  vidas  e  ir  para  Paris  serem  grandes  artistas.  Encontros  e  desencontros                

acontecem   quando   uma   trupe   de   artistas   viajantes   chega   para   a   festa   da   cidade.   

 

ROMEU   &   JULIETA   (ROMEO   &   JULIET)   

Filme  de  drama  de  1968,  com  direção  de  Franco  Zeffirelli,  conta  a  clássica  peça  de                

Shakespeare,  na  qual  o  jovem  Romeu  (Leonard  Whiting)  se  apaixona  por  Julieta  (Olivia              

Hussey),  ambos  de  famílias  rivais.  Um  amor  que,  diante  de  muitos  conflitos  e  mortes,  seu                

amor   proibido   acaba   em   tragédia.   

 

CHARITY,   MEU   AMOR   (SWEET   CHARITY)   

Filme  musical  de  1969,  com  direção  de  Bob  Fosse,  conta  a  história  da  dançarina  Charity                

Hope  Valentine  (Shirley  MacLaine),  uma  mulher  muito  otimista  que  sonha  em  encontrar  o              

amor  da  sua  vida,  mas  sempre  encontra  os  homens  errados,  até  que  conhece  Oscar  Lindquist                

(John  McMartin)  e  que  mostra-se  interessado  e  apaixonado  por  ela,  até  que  a  conquista  e                

começam  a  namorar.  Quando  Oscar  vê  e  entende  a  realidade  de  Charity,  ele  muda  por                

conflitos   internos   sobre   o   que   sente   sobre   ela.  
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NEW   YORK,   NEW   YORK   

Filme  de  drama  musical  de  1977,  com  direção  de  Martin  Scorsese,  conta  a  história  da  cantora                 

Francine  (Liza  Minelli)  que  conhece  Jimmy  (Robert  De  Niro)  em  uma  festa  em              

comemoração  pelo  fim  da  guerra.  Por  insistência  de  Jimmy,  eles  se  apaixonam,  se  casam  e                

acabam  com  momentos  de  muitas  crises  entre  o  trabalho  e  o  relacionamento,  que  termina  em                

separação.  

 

GREASE   -   NOS   TEMPOS   DA   BRILHANTINA   (GREASE)   

Filme  musical  de  1978,  com  direção  de  Randal  Kleiser,  conta  a  história  dos  estudantes  da                

década  de  50,  Danny  (John  Travolta)  e  Sandy  (Olivia  Newton-John),  que  têm  um  romance  de                

verão,  e  acabam  se  encontrando  na  escola.  Com  a  atmosfera  do  ensino  médio,  eles  passam                

por   crises   até   reatarem   no   final   do   filme.   

 

CINEMA   PARADISO   (NUOVO   CINEMA   PARADISO)   

Filme  de  comédia  dramática  de  1988,  com  direção  de  Giuseppe  Tornatore,  conta  a  história  de                

Toto  (Jacques  Perrin),  que  recebe  a  notícia  de  que  seu  grande  amigo  Alfredo  (Philippe  Noiret)                

falece.  Com  isso,  ele  relembra  de  sua  infância,  como  Toto  (Salvatore  Cascio)  conheceu              

Alfredo  e  se  apaixonou  pelo  cinema,  e  relembra  sua  adolescência  até  o  dia  em  que  foi  embora                  

da   sua   cidade   natal.   

 

BOOGIE   NIGHTS   -   PRAZERES   SEM   LIMITES   (BOOGIE   NIGHTS)   

Filme  dramático  de  1997,  com  direção  de  Paul  Thomas  Anderson,  conta  a  história  do  jovem                

Eddie  Adams  (Mark  Wahlberg)  que  é  convidado  a  trabalhar  e  virar  astro  no  universo  dos                

filmes  pornográficos,  se  transformando  em  Dirk  Diggler.  Em  meio  a  sucesso  e  drogas,  ele               

decai   e   para   de   trabalhar   no   meio   por   um   tempo,   mas   acaba   voltando.   

 

SHAKESPEARE   APAIXONADO   (SHAKESPEARE   IN   LOVE)   

Filme  de  drama  histórico  de  1998,  com  direção  de  John  Madden,  conta  a  história  do  jovem                 

William  Shakespeare  (Joseph  Fiennes)  que  está  escrevendo  uma  nova  peça  de  teatro,  mas              

com  muita  dificuldade  criativa.  Ao  conhecer  a  jovem  Viola  De  Lesseps  (Gwyneth  Paltrow)              

acaba  se  apaixonando  e  a  criatividade  de  William  volta.  Com  as  imposições  sociais  entre  os                

dois,   ele   acaba   escrevendo   uma   de   suas   grandes   obras.   
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DANÇANDO   NO   ESCURO   (DANCER   IN   THE   DARK)   

Filme  musical  de  2000,  com  direção  de  Lars  von  Trier,  conta  a  história  da  tcheca  Selma                 

Jezkova  (Björk)  que  mora  nos  Estados  Unidos  com  o  filho,  para  ter  a  oportunidade  de  curar                 

seu  filho  de  uma  doença  genética.  Ela  trabalha  muito  e  guarda  o  máximo  que  pode,  mas                 

quando  seu  vizinho  Bill  (David  Morse)  descobre  que  ela  está  cega,  ele  a  rouba  e  ela  é  acusada                   

injustamente.   

 

MOULIN   ROUGE!   AMOR   EM   VERMELHO   (MOULIN   ROUGE!)  

Filme  musical  de  2001,  com  direção  de  Braz  Luhrmann,  conta  a  história  do  jovem  Christian                

(Ewan  McGregor),  que  vai  para  Montmartre,  um  bairro  boêmio  em  Paris,  para  se  inspirar  em                

sua  carreira  como  escritor.  Nesse  período,  acaba  conhecendo  e  se  apaixonando  à  primeira              

vista  pela  cortesã  do  Moulin  Rouge,  Satine  (Nicole  Kidman).  Surge  entre  os  dois  um  amor                

proibido,  pois  Satine  é  prometida  para  o  Duque  de  Monroth  (Richard  Roxburgh).  Com  isso               

acaba   gerando   uma   série   de   conflitos   por   causa   do   amor   que   não   deveria   existir   entre   ambos.   

 

ORGULHO   E   PRECONCEITO   (PRIDE   AND   PREJUDICE)  

Filme  romântico  de  2005,  com  direção  de  Joe  Wright,  conta  a  história  de  Elizabeth  Bennet  e                 

suas  irmãs,  cuja  mãe  lhes  procura  bons  casamentos,  e  duas  irmãs  conseguem  se  casar.  Em                

uma  festa,  Elizabeth  conhece  o  Sr.  Darcy  (Matthew  Macfadyen),  e  não  se  gostam  no  início,                

mas   o   ódio   se   transforma   em   amor.  

 

AMOR   A   TODA   PROVA   (CRAZY,   STUPID,   LOVE)   

Filme  de  comédia  romântica  de  2011,  com  direção  de  John  Requa  e  Glenn  Ficarra,  conta  a                 

história  de  Cal  Weaver  (Steve  Carell)  que  entra  em  crise  com  o  fim  do  casamento.  No  bar,  ele                   

acaba  fazendo  amizade  com  Jacob  Palmer  (Ryan  Gosling),  que  acaba  o  ajudando  com  a  nova                

fase.  Entre  problemas  e  dificuldades  com  a  nova  vida,  Jacob  acaba  namorando  a  filha  de  Cal,                 

e   Cal   começa   a   reatar   o   casamento   com   a   esposa   Emily   (Julianne   Moore).   

 

CAÇA   AOS   GÂNGSTERES   (GANGSTER   SQUAD)   

Filme  de  drama  e  ação  de  2013,  com  direção  de  Ruben  Fleischer,  conta  a  história  do  policial                  

John  O’Mara  (Josh  Brolin),  que  monta  uma  força-tarefa  para  acabar  com  a  corrupção  do               



96  

gângster  Mickey  Cohen  (Sean  Penn)  que  domina  a  cidade  nos  anos  40.  Depois  de  muitos                

embates,   John   consegue   prender   Mickey.   

 

WHIPLASH:   EM   BUSCA   DA   PERFEIÇÃO   (WHIPLASH)   

Filme  de  drama  e  música  de  2014,  com  direção  de  Damien  Chazelle,  conta  a  história  do                 

estudante  e  baterista  de  jazz  Andrew  (Miles  Teller),  que  sonha  em  ser  um  grande  músico  de                 

jazz.  Ele  consegue  entrar  para  a  orquestra  do  conservatório  Shaffer,  que  é  regida  por  Terence                

Fletcher  (JK  Simmons),  grande  mestre  do  jazz.  Por  Fletcher  ser  abusivo  com  seus  alunos,               

acaba  marcando  Andrew,  que  com  o  passar  do  tempo  e  convivência,  sua  relação  fica  tóxica,                

ao  ponto  de  se  odiarem  e  Andrew  sofrer  mentalmente  e  machucados  físicos.  No  fim,  Andrew                

enfrenta   Fletcher   e   consegue   mostrar   seu   melhor   na   música.   

 

LA   LA   LAND,   CANTANDO   ESTAÇÕES   (LA   LA   LAND)   

Filme  musical  de  2016,  com  direção  de  Damien  Chazelle,  conta  a  história  da  atriz  Mia                

(Emma  Stone)  e  do  pianista  de  jazz  Sebastian  (Ryan  Gosling).  Os  dois  se  encontram  duas                

vezes  ao  acaso  e  acabam  se  apaixonando.  Morando  em  Los  Angeles,  eles  tentam  ascender  em                

suas   carreiras,   o   coloca   o   relacionamento   dos   dois,   antes   em   harmonia,   turbulento.   
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