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A função da arte é espelhar a natureza, e basicamente  

não existe um espelho que seja grande o bastante”

Douglas Adams em 1980

“Uma  história  não  tem  princípio  nem  fim:  

arbitrariamente, escolhe-se o momento vivido de onde  

se deve olhar para trás ou para a frente.”

Maurice Bendrix em 1951

“Acting should be bigger than life.  Scripts should be  

bigger than life. It should all be bigger than life.”

Bette Davis em 1982

5



Agradecimentos

Todo esforço de pesquisa constitui um trabalho colaborativo.

Este estudo teria sido inviável sem o financiamento do CNPq.

Agradeço aos membros do Laboratório de Análise de Ficção Científica e do Laboratório 

de Análise Fílmica, especialmente a Tatiana Aneas, Paolo Bruni, Cristiano Canguçu, e 

Ana Paula Vasconcelos. 

Itânia Gomes e Benjamim Picado foram, além de professores, dois amigos. 

Agradeço a Carmen Jacob e a Ludmila Carvalho pelas correções cuidadosas e pelas 

orientações sem as quais este texto não teria chegado à sua versão final.

Agradeço  a  Maria  Luiza  Barreto,  que  sempre  me  apoiou  em  tudo.  E  a  Nermal  e 

Gregório, pelas doses diárias de felicidade que eles trazem.

E por fim,  este trabalho provavelmente não existiria  sem o afeto e  compreensão de 

Juliana Majdalane, de Núbia Rodrigues e, principalmente, de Tiago Borges. 

6



RESUMO

Investiga-se a tessitura da intriga na estrutura serializada de Star Wars no decorrer de seis filmes 
em live action: Uma Nova Esperança, O Império Contra-ataca, O Retorno de Jedi, A Ameaça  
Fantasma, Ataque dos Clones e A Vingança dos Sith (em ordem, respectivamente, 1977, 1980, 
1983, 1999, 2002, 2005). Reconhecendo a tendência do moderno cinema mainstream em criar 
narrativas extensas em mundos ficcionais infinitos,  as perguntas que motivaram este estudo 
foram: como se dá a atualização do enredo de um arco narrativo (1977-1983) para outro (1999-
2005)  mantendo-se  a  unidade  da  intriga,  a  unidade  poética  e  a  unidade  estética  apesar  do 
intervalo temporal nas produções? Foram formuladas as seguintes hipóteses: a) Star Wars, ao se 
comparar ambas as trilogias, funciona como obra cinematográfica coesa e verossímil no que diz 
respeito  à  sua  intriga,  b)  existe  coesão  também entre  os  programas  poéticos  e  c)  entre  os 
programas estéticos. Adotou-se a análise poética para se identificar padrões na organização da  
intriga  e  na atualização da narrativa a  cada capítulo.  Concluiu-se  que a  principal  rotina de 
apreciação de Star Wars (1977-1983) no contexto atual, entre outras rotinas possíveis, demanda 
um tipo específico de pacto ficcional, que lhe perdoa as falhas: embora as duas trilogias quando 
apreciadas comparativamente funcionem como uma narrativa completa, a segunda acaba por 
ressaltar problemas estéticos da primeira e enfatizar particularidades de cada programa poético. 

Palavras-chave:  poética do filme, mundos ficcionais, verossimilhança, Star Wars
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ABSTRACT

We try and investigate  the  plot  in  the  serial  structure  of  Star  Wars considering  a  possible 
updating process in its poetical devices in the full length of all six live action movies:  A new 
hope, The Empire strikes back, The Return of the Jedi, The Phantom Menace, Attack of the  
Clones and The Revenge of the Sith (1977, 1980, 1983, 1999, 2002, 2005). The question which 
motivated this research in the first place was: how to update stories from one full self-contained 
piece of narrative to the other if they both regard the same fictional world or different moments  
of the same flux of events? Hence, the following research hypotheses have been formulated: a)  
Star Wars functions as a whole and plausible piece of fiction when it comes to its plot, b) there 
is also unity between its poetics and c) between its aesthetics. The poetical analysis has been 
used as a methodology to identify patterns in the organization of the plot and in the updating  
processes. It  has been concluded that when the viewer watches  Star Wars (1977-1983) it  is 
possible to forgive its aesthetic and poetical flaws. Even though the two trilogies, when watched 
in sequence, work as a whole narrative, the second points out the first’s flaws. 

Keywords:  film poetics, fictional worlds, verisimilitude, Star Wars 
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Introdução

Umberto Eco em  Seis Passeios pelo Bosque da Ficção (1994, p. 145) afirma que se 

narram histórias para se preencher a experiência humana com mais experiências. Tendo 

em mente que ter conhecimento sobre algo é ter domínio1 sobre esse algo, como enuncia 

Wilson Gomes (1992), as tentativas de conhecer a existência desde os seus aspectos 

mais  banais  até  os  seus  aspectos  mais  complexos  e  misteriosos  resultam  de  uma 

necessidade  intensa  e  humana  de  dominar  e  ter  controle  sobre  a  natureza,  sobre  a 

natureza das coisas e sobre o seu destino, muitas vezes tematizado como vilões temíveis 

ou forças inexoráveis nas histórias ficcionais. 

Segundo J. M. Roberts (2000), as primeiras civilizações podem ter surgido entre 3500 e 

500 a.C., de quando se tem registro de que se começam a delimitar as bases culturais do 

mundo.  Esse  boom  cultural  resultou  de  uma  mistura  particular  de  descobertas 

tecnológicas  e  um contexto  natural  subjacente  que permitiram o estabelecimento  de 

estruturas  sociopolíticas  especialmente  na região  do atual  Oriente  Médio,  conhecida 

pelos  historiadores  como  Crescente  Fértil  ou  Oriente  Próximo.  Entre  as  principais 

descobertas, segundo registros arqueológicos, figuram as técnicas de plantio, colheita, a 

domesticação de animais (entre 8000 a 5000 a.C. na Ásia, sul da Europa e atual Oriente 

Médio), a tecelagem (entre 3400 e 3100 a.C. na África), os poços e aquedutos (entre 

1500 e 1300 a.C. na África). 

A tecnologia permitiu o assentamento de civilizações especialmente no Crescente Fértil, 

um trecho estreito de terra famoso pelos rios que fazem com que o clima semi-árido dê 

lugar a terras propícias à agricultura. 

Muitas idas e vindas de diferentes etnias enriqueceram a região, que se tornou também 

uma  zona  de  intercâmbio  cultural.  A  primeira  civilização  apareceu  no  sul  da 

Mesopotâmia, “terra entre dois rios” extremamente fértil onde hoje se localiza o Iraque: 

os sumérios. Em 3500a.C., a língua suméria aparece na forma escrita, através da técnica 

de gravação cuneiforme em tábuas de argila e, provavelmente por registrar a sua cultura 

1 Conhecer é re-conhecer no código partilhado culturalmente ou conhecer é reconfigurar o código de 
modo a abarcar o novo (GOMES, 1992).
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de forma escrita, é possível se ter acesso hoje à uma das mais antigas narrativas do 

mundo, a Epopéia de Gilgamesh, um poema escrito por volta de 2000 a.C..  

A história  relata  as aventuras de Gilgamesh e seu companheiro Enkidu, um homem 

selvagem  criado  pelos  deuses  como  um  espelho  de  Gilgamesh  para  que  ele  não 

oprimisse os cidadãos de Uruk, cidade que governava. A parte final do poema narra o 

transtorno de Gilgamesh após a morte de Enkidu, momento em que ele inicia uma busca 

pela imortalidade. Gilgamesh embarca em uma jornada para descobrir o segredo da vida 

eterna e consulta Utnapishtim, o herói imortal do dilúvio, que lhe explica que a vida que 

ele procurava nunca encontraria. Quando os deuses criaram o homem, reservaram-lhe a 

morte, porém mantiveram a vida para sua própria posse. 

No Livro de Jó, um dos mais velhos textos do Antigo Testamento Bíblico, uma aposta 

entre deus (natureza criadora onipotente) e o seu adversário (tratado no texto como um 

advogado de acusação) resultam em um teste de fé do protagonista, que é convocado a 

compreender  aspectos  da  natureza  do  sofrimento  e  da  fragilidade  humana  ao 

experimentar provações terríveis.

Em Beowulf (século 8 a 10 d.C), poema considerado originário da literatura de língua 

inglesa, o herói do título enfrenta três grandes inimigos: o monstro Grendel, sua mãe e 

um dragão. O poema pode ser divido em três momentos, que culminam cada um com a 

morte e o funeral de um personagem. A última morte é a do herói do título que, embora  

mate o dragão, perece na jornada, tendo conquistado muita fama e glória em vida.

Longe  de  propor  uma  análise  comparativa  de  enredos  antigos,  os  exemplos  acima 

servem para ilustrar que contar histórias é uma necessidade tão antiga como o receio ou 

a  dúvida  provocada  pela  morte.  Existir  resulta  provavelmente  de  uma  cadeia  de 

coincidências orgânicas em um contexto ecológico propício, mas significar a existência 

tem causado comoção e perplexidade nas mais  diversas culturas  através  da história. 

Cada cultura, a seu modo (ora por meio de religião, ora por meio das artes pictóricas, 

miméticas etc.), tem tentado expressar a sua perplexidade diante da morte e “dominar a 

existência”  compreendendo-a  através  da  construção  de  conhecimento  sistemático, 
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teórico  (filosófico,  biológico,  antropológico,  historiográfico,  sociológico  etc.),  ou 

mesmo de conhecimento ficcional sobre as suas experiências no mundo. 

Sabendo disto, narrar acaba por significar a possibilidade de experimentar mais vidas do 

que  a  vida  permite.  E  narrar  também  constitui  tecer  um conhecimento  sistemático 

ficcional  sobre  algo,  mesmo  que  o  algo  inexista  materialmente.  O  termo  ficcional 

remete ao seu significado principal, de coisa feita (res ficta em oposição a  res facta), 

que é um processo muito mais complexo do que simplesmente  fazer-de-conta.

Compreender  como  se  narra,  em qualquer  suporte  que  seja,  é  antes  de  mais  nada 

compreender  as  necessidades  intelectuais  e  emocionais  de  uma  cultura  ou  de  uma 

sociedade. Compreender as necessidades de uma sociedade pode ajudar a melhorá-la 

através de um de seus patrimônios mais valiosos, a sua forma de expressão artística. 

Certamente não se narram as mesmas histórias, mas ainda se narram alguns mesmos 

motivos intrigantes, tais como a perda (espiritual, ética, material...) e a perda maior que 

é  a  morte,  o  destino/natureza  como  uma  força  caótica,  mãe  da  adversidade,  e  a 

causalidade mágica como força ordenadora para citar  alguns exemplos.  E se narram 

histórias, hoje, das mais diversas formas e nos mais diversos suportes. 

Um dos suportes  mais populares é o cinema. 

Nascido  materialmente  da  experiência  fotográfica  e  do  empreendedorismo  de  uma 

época, o cinema foi e tem sido fortemente influenciado tanto pelo teatro quanto pela 

literatura  (MITRY,  2000).  Concomitantemente  à  descoberta  intensa  de  novas 

tecnologias da produção e a reviravolta que isso causou socialmente, o espírito moderno 

concebeu  o  cinema  antes  mesmo  de  lhe  atribuir  função:  era  mais  uma  fantástica 

máquina, que funcionava através da reprodução de fotogramas em sequência. O cinema 

trouxe da literatura e do teatro experiências de percepção e representações do mundo 

real para espanto e deleite de sua plateia. 

Do  teatro,  o  cinema  teria  buscado  a  experiência  do  movimento  encenado  ou 

reapresentado e suas demais particularidades. O cineasta russo Sergei Eisenstein, por 
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exemplo,  relatou  em  A  Forma  do  Filme (EISENSTEIN,  2002)  a  sua  primeira 

experiência cinematográfica,  Dnevnik Glumova  (1923), que era essencialmente teatro 

filmado. Dnevnik Glumova, um curta-metragem, possui de cinema apenas o suporte no 

qual foi produzido, o celulóide, e constitui-se assim em mero registro e não explora as 

possibilidades do novo meio. Méliès, quando começou a usar o cinema como forma de 

expressão, por volta de 1898 (MITRY, 2000), também só o empregou para gravar seus 

espetáculos.

Uma vez que o teatro era eminentemente ambiente da classe média e do espírito burguês 

(alma  daquele  século),  o  cinema  voltou-se  para  a  literatura  buscando  legitimidade 

enquanto  manifestação  artística.  Buscar  legitimidade  cultural  era  uma  inclinação 

burguesa desde fins da idade média quando a aristocracia  tinha cultura e berço mas 

quem detinha o novo poder, o capital, eram os burgueses. Do formato literário romance, 

o  cinema  tentou  obter  o  respaldo  de  uma  arte  já  estabelecida  (MITRY,  2000).  A 

legitimidade foi adquirida por meio de muitas adaptações de obras já consagradas na 

literatura, atando o cinema à narrativa ficcional desde então. 

Tanto a montagem como a narratividade passaram a ser compreendidas, em maior ou 

em menor grau, como conseqüências dessa corrente de indução provocada pela sucessão 

de imagens cinematográficas, explica Metz (1972). E foi assim que o filme começou a 

contar histórias.

No que diz respeito a fazer-de-conta no cinema, as novas tecnologias, de duas décadas 

para cá, permitiram o aparecimento do suporte digital, o que, por si só, abriu um leque 

de estruturas possíveis, estilos, e até mesmo novas formas de inventar histórias. Como 

se pode notar na argumentação de Lev Manovitch (2002), todos os efeitos imaginados 

ou  tentados  no  cinema das  origens2 já  puderam ser  executados  com o advento  das 

tecnologias  do  cinema  digital3.  O último  bastião,  segundo  Thompson  (2007),  era  a 

criação  de um personagem totalmente  digital  plausível  e  de  estética  realística  e  foi 

alcançado com Sméagol/Gollum em  O Senhor dos Anéis  (2001 – 2003), mediante a 

2 Cf. Nowell-Smith, 1997.
3 O efeito de profundidade que evoluiu para o 3D contemporânea foi experimentado pelos estúdios 
Disney com êxito em 1937, por exemplo (QUINTÃO, 2008).
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captação  da  atuação  de  Andy  Serkis  e  o  desenvolvimento  de  uma  combinação  de 

técnicas de pintura e iluminação em computação gráfica que geraram a impressão de 

realidade da pele e feições do personagem.

O atual cenário tecnológico e econômico permitiu a ascensão de um modelo que Henry 

Jenkins  (2006)  chama  de  narrativas  transmedia.  O  modo  de  narrar  transmedia se 

caracteriza  por  um processo  no  qual  elementos  integrais  da  ficção  são  dispersados 

sistematicamente através de múltiplos canais de comunicação no intuito de criar uma 

experiência  de entretenimento  coordenada e integrada.  Idealmente,  segundo Jenkins, 

cada  meio  executaria  sua  contribuição  mais  específica  em  acordo  com  as  suas 

propriedades e possibilidades. Em suma, atualmente, se narram em diversas plataformas 

de modo complementar e simultâneo. 

Ainda  segundo  Jenkins  (2006),  a  narrativa  transmedia reflete,  por  um  lado,  uma 

necessidade  dos  grandes  conglomerados  da  indústria  da  comunicação  e  do 

entretenimento.  As  empresas  de  entretenimento  modernas  estão  horizontalmente 

integradas  em  diversos  segmentos  produtivos:  desde  as  editoras  de  histórias  em 

quadrinhos  às  grandes  redes  de  televisão  e  jornalismo.  Desse  modo,  as  histórias 

favoritas  do campo produtivo  têm sido aquelas  que podem gerar  franquias4,  porque 

podem ser continuadas e expandidas – em teoria – infinitamente. 

Do outro lado da comunicação, na esfera de recepção, existem as agremiações de fãs 

que são o nicho mercadológico almejado, que consomem tudo o que encontram sobre as 

histórias que lhes cativam. As narrativas têm sido escolhidas mediante a sua propensão 

para  gerar  franquias  e  extensos  mundos  ficcionais,  que  podem  se  alimentados  e 

4 Entenda franquia como a marca que uma narrativa, suas continuações e seus produtos de merchandising 
constroem. Do ponto de vista do consumo, o cinema é um serviço pelo qual se investe capital em troca do  
retorno sob a forma de entretenimento ou conhecimento, lazer ou educação, ou ambos. Embora o início 
de um filme seja precedido pelas marcas dos seus estúdios e produtores, muitas vezes – como no caso de  
Matrix e O Senhor dos Anéis – o título do filme assume ele próprio o caráter de marca. Esses serviços e 
produtos agregados não fazem parte, estritamente falando, do mundo ficional inaugurado pela história 
pois não estão na história  registrada  no suporte.  Por exemplo, os bonecos colecionáveis  embora não 
estejam literalmente na história permitem um tipo de engajamento que faz com que o consumir sinta-se  
parte do mundo ficcional. Não se consome o quebra-cabeças da companhia X sobre Star Wars. Consome-
se um produto da franquia Star Wars que é fabricado pela companhia X. Da mesma forma, não importa 
quem dirige a sequência do filme pois ele faz parte da mesma franquia que seu predecessor originou.
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expandidos  indefinidamente.  É  bom para  os  infinitamente  curiosos  e  é  bom para  a 

economia. 

Longe de ser um problema, os possíveis narrativos5 se expandiram exponencialmente e 

o seu potencial ainda está longe de ser alcançado. Embora não partilhe do conceito de 

Jenkins,  a  historiadora  do  cinema  Kristin  Thompson  (2007),  ao  estudar  o  caso  da 

franquia O Senhor dos Anéis (2001 – 2003), aponta que a experiência cinematográfica 

na  era  das  grandes  franquias  e  da  comunicação  digital  transcende  a  apreciação  dos 

filmes  e  alcança  outras  esferas  da  experiência  e  do  consumo,  tais  como  os  jogos 

eletrônicos, RPGs (role-playing games, deques de cartas que emulam a ação do filme 

em intrincados jogos), bonecos, e até convenções de fãs. 

Em sintonia,  David Bordwell  (2006) afirma que o cinema moderno desenvolveu um 

apreço  pelo  que  ele  chama  de  feitura  de  mundos  (worldmaking).  Usando de  muita 

imaginação,  os  cineastas,  os  estúdios,  os  conglomerados  – a  esfera  produtiva  -  têm 

almejado criar ambientes ricos e totalmente mobiliados para o desenvolvimento da ação. 

Bordwell localiza a tendência em filmes como 2001: Uma Odisséia no Espaço (1968), 

de Stanley Kubrick, com suas exposições do cotidiano no ambiente sem gravidade e 

Alien (1979),  de Ridley Scott,  que elevou a ideia  a outro nível  ao expor  um futuro 

decadente em uma nave mineradora com equipamentos que ocasionalmente deixam de 

funcionar e um vilão imbatível e obscuro.  Blade Runner  (1982) e  Gladiador (2000) 

seguiram  a  tendência,  que  consiste  basicamente  em  adicionar  muito  detalhismo  na 

narração e exposição de seus mundos ficcionais no intuito de obter autenticidade junto 

ao espectador, mesmo sendo uma autenticidade eminentemente ficcional.

As  séries  Star  Trek  e  Star  Wars intensificaram  o  paradigma,  construindo  mundos 

aparentemente do zero, afirma Thompson (2007). O universos  Star Trek gerou várias 

séries de televisão, filmes e livros. George Lucas, por sua vez, antes mesmo de lançar o 

5 Entenda por possíveis narrativos as possibilidades de engendramento de mundos possíveis anteriores à 
realização cinematográfica  e,  até  mesmo, anteriores  à  redação de um roteiro.  Dizem respeito  tanto a 
conteúdo quanto à forma do que virá a ser narrado, pois podem compor ambos. Os possíveis narrativos 
são  o  material  abstrato  a  partir  do  qual  as  narrativas  e  os  mundos  ficcionais  são  tecidos.  Não  são 
esquemas  de  compreensão  originais  da  história  a  ser  contada  pois  a  história  ainda  não  está 
“esquematizada”, são as tintas e as ideias para o quadro. 
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seu primeiro  filme  da  franquia  Star  Wars, publicou  uma novela  e  uma história  em 

quadrinhos inseridos no universo dos filmes. 

Mundo ficcionais decorrem da narrativa, e hoje decorrem da tendência de worldmaking, 

porém um mundo ficcional pode possuir consideravelmente mais elementos do que o 

enredo  que  o  define,  porque  os  mundos  podem  ser  aumentados  infinitamente, 

obedecendo-se  às  regras  do  sistema  do  qual  ele  faz  parte  ou  que  ele  configura 

(GOODMAN, 1995).  Os mundos da ficção são formados com base no nosso mundo 

cotidiano e  conservam o seu DNA em 90% das  regras  que nele  vigem,  sejam elas 

regramentos morais,  sejam modos de funcionamento psicológico e emocional,  sejam 

leis da natureza. Com 10% ou menos de alteração se constrói, literalmente, um “outro 

mundo”. 

Vale ressaltar  ainda que toda narrativa é composta de enredo e fábula,  sendo que o 

enredo consiste em conhecimento sistemática acerca da fábula, o conteúdo da narrativa 

sem a organização proporcionada pelo enredo. Já os mundos ficcionais, por sua vez, 

podem ser compreendidos como sistemas de conhecimento que ordenam, classificam e 

categorizam as entidades  de seu escopo.  Inaugurados em uma narrativa,  a  partir  do 

enredo,  fornecem parâmetros  exaustivamente  para continuações  e  são extremamente 

atrativos  para  a  indústria  cinematográfica  porque  permitem  a  existência  e 

comercialização das franquias.

Estudar a continuidade da intriga em Star Wars - de agora em diante SW - no decorrer 

de  sua  série  de  filmes  em  live  action6 está  em consonância  com a  necessidade  de 

compreender  um  dos  processos  mais  atuais  da  comunicação  e  da  cultura 

contemporâneas, essa vivificação das narrativas e dos mundos ficcionais em diversos 

meios e na forma de muitos produtos.

Reconhecendo  essa  tendência  do  moderno  cinema  mainstream em  criar  narrativas 

extensas em mundos ficcionais infinitos, as perguntas que motivaram este estudo foram: 

como se dá a atualização do enredo de um arco narrativo (1977-1983) para outro (1999-

6 Live action faz parte do jargão de jornalismo cultural cinematográfico e existe em oposição a desenho 
animado. São os filmes com atores reais. 
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2005) mantendo-se a unidade da intriga, a unidade poética e a unidade estética apesar 

do intervalo temporal nas produções? 

Responder à pergunta que motivou o interesse de um estudo sobre  SW no cinema - 

como manter a unidade da intriga sendo esta tão extensa? - deve oferecer uma noção 

mais aprofundada da forma mais popular de se narrar um filme na cultura mainstream: 

em segmentos. Como lembra Umberto Eco, “entretenimento e evasão, jogo e consolo” 

não são necessariamente “sinônimo de irresponsabilidade, automatismo, indiferentismo 

ou glutonaria  desregrada"  (ECO, 1993,  p.  299).  O que essa demanda  crescente  por 

histórias  cada  vez  maiores  pode representar  no que diz  respeito  às  necessidades  do 

público?

Embora não seja intenção deste trabalho deter-se nos aspectos extra cinematográficos da 

franquia SW, estudar a sua tessitura da intriga deve evidenciar possíveis formas através 

das quais os produtos da cultura audiovisual se reinventam, remodelando suas formas e 

conteúdos  para  manter  audiência  e  rendimentos,  para  alimentar  o  crescente  nicho 

mercadológico inaugurado pelo  worldmaking, processo do qual, sem dúvidas, George 

Lucas foi pioneiro. A partir de  SW ,  George Lucas criou um império e tornou-se um 

produtor independente bilionário, uma grande conquista para um recém-saído da escola 

de cinema da Universidade da Califórnia do Sul. 

Hoje, Lucas é dono do Skywalker Ranch, onde tem tecnologia e mão de obra a seu 

dispor  para  toda  a  parte  de  pós  produção  dos  filmes  que  escolhe  produzir.  Lucas 

conseguiu montar a sua própria companhia, a Lucasfilm; as subdivisões desta empresa, 

Skywalker Sound e Industrial Light & Magic tornaram-se muito respeitadas em seus 

campos de atuação: o de som e o de efeitos especiais. De acordo com Thompson (2007), 

Lucas só foi rivalizado em empreendedorismo mais recentemente, por Peter Jackson, 

que  também  ascendeu  de  diretor  obscuro  de  filmes  de  horror  baratos  a  produtor 

respeitado na indústria cinematográfica internacional nos poucos anos em que esteve 

envolvido com a franquia O Senhor dos Anéis.
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Entende-se porque os estúdios se interessem tanto por obras que rendam continuações, 

elas  são  capazes  de  proporcionar  um  retorno  maior  ao  grande  investimento  que  é 

produzir um filme. O público, por sua vez, se interessa por preencher mundos ficcionais 

e  consumir  produtos  vinculados  aos  filmes  via  merchandising.  Mas como o  enredo 

permite e suporta um mundo ficcional passível de ser tão expandido? Enredos, como no 

caso de  As Crônicas de Narnia (2005, 2008), Harry Potter (2001, 2002, 2004, 2005, 

2007, 2009), O Senhor dos Anéis (2001, 2002, 2003), e Star Wars (1977, 1980, 1983, 

1999, 2002, 2005) só se podem desenvolver  em mundos aparentemente díspares do 

nosso. Como esses mundos são cheios de mobiliários, resultam narrativas enormes, que 

favorecem minuciosas descrições e exposição de suas peripécias. A narrativa, além de 

ter que dar conta da ação, deve economicamente explicar o que há de mais fundamental 

no mundo ficcional, permitindo também lacunas para a complementação por parte do 

público, das sequências e de outros elementos da narrativa transmedia. 

A narrativa de SW (1977, 1980, 1983; e 1999, 2002, 2005), embora semelhante ao nosso 

mundo  cotidiano  (as  motivações  dos  personagens,  elementos  tecnológicos,  laços  de 

família,  amor romântico,  por exemplo),  apresenta elementos sem correlação aparente 

com  a  realidade,  tais  como  alienígenas  extraordinários,  tecnologias  e  habilidades 

humanas inexistentes. Além disso, SW constitui uma narrativa cinematográfica extensa 

de se assistir: aproximadamente doze horas de projeção só nos filmes  do corpus deste 

trabalho. Separadas por dezesseis anos, as duas trilogias apresentam muitas afinidades, 

porém os eventos narrados em Star Wars – The Phantom Menace (1999) - a partir de 

agora PM - acontecem, na cronologia da narrativa, antes dos eventos narrados em Star  

Wars – A New Hope (1977) – a partir de agora NH. 

Investir na narração de histórias de um mesmo mundo ficcional não é uma invenção 

nova da indústria cinematográfica, a novidade é narrar histórias em muitos meios de 

comunicação de modo coordenado.  Compreender  SW  é compreender a origem desse 

processo, tendo acesso a um modo de se programar efeitos (próprio da primeira trilogia) 

e ao modo de se programar efeitos hoje (próprio da segunda trilogia). 
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Desde que o cinema começou a ser empregado para contar histórias, as releituras de 

uma  mesma  fábula  e  continuações  de  um  mesmo  enredo,  que  podem  ser  ambas 

consideradas uma forma de atualização de mundos ficcionais, têm sido uma estratégia 

poética e mercadológica comum. Primeiro da literatura para o cinema, e posteriormente 

entre versões cinematográficas da mesma fábula. O Fantasma da Ópera, por exemplo, 

originalmente, uma novela de Gaston Leroux publicada entre 1909 e 1910, ganhou a sua 

primeira versão cinematográfica em 1916, e depois ganhou outras versões homônimas 

em 1925, 1962, 1989, 1998 e a mais recente em 2004, sem falar nas diversas adaptações 

para a televisão. 

Pode-se  fazer  uma  narrativa  nova  num  mundo  ficcional  já  criado  previamente  e 

reconhecido e a isto o campo de produção cinematográfico dá o nome de continuação 

ou  sequência.  Uma  nova  versão  é  a  releitura  de  uma  história  reconhecida,  de 

personagens  reconhecidos,  num universo  reconhecido,  o  que  o  campo  de  produção 

cinematográfico e de crítica cultural chamam convencionalmente de  remake. As duas 

possibilidades constituem formas de atualizar o que, de outro modo, é velho e pode já 

não funcionar tão bem em termos de produção de efeitos, não porque não se apóie em 

clichês mas porque se apoiam em estratégias que, sendo clichês ou não, não cumprem 

mais a sua destinação. O que se busca atualizar são as narrativas e não o próprio mundo 

ficcional que normalmente, a época de suas continuações e remakes, já está disponível 

no  imaginário  cultural7 e  continua  funcionando  como  cenário  imaginário  a  ações 

possíveis por um período considerável de tempo. 

7 Raramente,  atualizam-se  os  mundos  ficcionais  por  completo  embora  isto  não  esteja  interditado. 
Acredita-se que para se mudar as premissas de um mundo ficcional, este deve já ter esgotado os seus  
possíveis  narrativos.  Vide,  como exemplo,  os  filmes  de  zumbi  cujas  regras  foram estabelecidas  por  
George Romero a partir de 1968 com A Noite dos Mortos Vivos. Antes lentos e estúpidos, a partir de 
2002, os zumbis voltaram frenéticos, com Extermínio (2002), de Danny Boyle e Resident Evil (2002), de 
Paul W.S. Anderson, adaptado do jogo homônimo, e um remake de Madrugada dos Mortos (2004) por 
Zach  Snyder.  No recente  Zombieland  (2009),  os  zumbis conseguem resolver  problemas lógicos  para 
conseguir  comida.  É  uma  mudança  aparentemente  banal  nos  vilões  mas  que  mudam  totalmente  a 
dinâmica  da  ação  entre  os  personagens  e  reconfigura  a  própria  atmosfera  de  ameaça  dos  mundos 
ficcionais que comportam mortos-vivos.
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O processo de atualização de uma narrativa  se dá,  portanto,  através  de dois  modos 

distintos: a adição de sequências e o  remake8. As sequências podem ser de dois tipos 

segundo o critério cronológico do tempo tal como se desenrola no enredo: 

a) a que antecede cronologicamente os eventos já narrados 

b) a que sucede cronologicamente os eventos narrados. 

Os  aficcionados  e  a  crítica  em cinema  têm empregado  o  termo  “prelúdio”  para  se 

referirem  às  continuações  do  tipo  “a”,  traduzindo  literalmente  prelude ou  prequel. 

Prequel é um neologismo para a sequência que vem antes, em oposição a sequel. Este 

fenômeno também não é novo: na literatura The Porto Bello Gold, (escrito em 1934 por 

A.D. Howden Smith) narra eventos que antecedem cronologicamente as aventuras de 

Treasure Island, escrito em 1883 por Robert Louis Stevenson. No cinema, Another Part  

in the Forest foi lançado em 1948 como prelúdio a The Little Foxes, de 1941. 

Tanto os filmes do tipo  “a” quanto os filmes do tipo  “b” geralmente esforçam-se por 

seguir as principais leis e premissas que regem o mundo ficcional disposto no filme 

“original”,  sob pena de sofrer o rompimento do acordo de leitura com o espectador. 

Suas narrativas estão de alguma forma subordinadas à do filme “principal”, e funcionam 

de modo complementar  entre si.  Ao final,  todas as narrativas de um mesmo mundo 

ficcional  devem  funcionar  como  uma  narrativa  una,  sem  deixar  de  funcionar 

necessariamente como filmes individuais. São, afinal, momentos diferentes do mesmo 

fluxo de eventos. 

Os sistemas individuais (filmes) e o sistema que resulta do conjunto das continuações (o 

continuum resultante da combinação das narrativas de todos os filmes que apresentam 

aspectos costurados no mesmo mundo ficcional) compõem um quadro de referências 

disponível  ao  espectador  e  orientado  pela  verossimilhança.  É  a  continuação  de  um 

produto que já deu certo (ECO, 1989)

8 O jornalismo de língua inglesa especializado em cinema tem frequentemente empregado também o 
termo reboot. 
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Um  segundo  modo  de  atualizar  um  mundo  ficcional  consiste  em  renová-lo  quase 

completamente, ou no jargão dos aficcionados: filmar um remake. É a “imitação” que 

copia  alguns  dos  aspectos  do  que  veio  antes  e  modifica  outros  (ECO,  1989).  Para 

construir um mundo ficcional plausível, é necessário observar o mundo material  e a 

partir  dele recompor ações,  temporalidade,  mediações  simbólicas  em novos sistemas 

simbólicos condizentes com a linguagem cinematográfica. As narrativas que delimitam 

os  mundos,  e  as  obras  cinematográficas,  podem  envelhecer  se  estiverem  muito 

conectadas  às  convenções  narrativas  cinematográficas  ou por  serem dependentes  do 

estágio tecnológico dos efeitos especiais vigentes à época de sua produção. 

As  sequências,  na  medida  do  possível,  devem preservar  a  integridade  da  fábula  e, 

principalmente,  das  premissas  do  mundo  ficcional.  Caso  contrário,  comprometem a 

verossimilhança  do  continuum narrativo.  No  remake,  a  fábula  original  pode  ser 

preservada, embora normalmente sofra alterações. Independentemente das alterações na 

fábula, no caso do remake, o enredo (a forma de contar a história) pode ser totalmente 

refeito.  A  atualização  do  remake é  mais  radical  do  que  a  da  sequência.  O  mundo 

ficcional  não  é  necessariamente  aumentado:  o  mundo  é  re-apresentado  seguindo 

convenções  do  modo  de  narrar  contemporâneo.  Em  outras  palavras,  o  mundo  é 

remodelado devendo obedecer a algumas das regras que o caracterizaram no passado (o 

suficiente para que seja reconhecível como pertencente àquela franquia), mas com uma 

cinematografia atual. Podem-se, por exemplo, recuperar dispositivos fílmicos antigos e 

fazê-los voltar a funcionar9. 

Remakes não são necessariamente sequências. A maioria dos filmes que re-apresentam 

mundos ficcionais já disponíveis na enciclopédia cultural é construída como sequência 

que antecede ou que sucede, ou é simplesmente atualizada em um  remake. Tanto as 

9 O  remake  de  Sexta-feira 13  (2009),  por exemplo, recupera o clichê das  scream queens do original 
(1980) e emprega um  scream king no lugar,  com o intuito de gerar um  comic relief  em meio a uma 
perseguição  sanguinolenta.  As  scream  queens,  como  ficaram  popularmente  conhecidas,  são  as 
personagens secundárias que basicamente são bonitas, sensuais, gritam muito e morrem de forma horrível  
nos filmes de horror.  Originalmente,  as  scream queens serviam para adicionar histeria e morbidez às 
mortes violentas nos filmes de horror explícito, pois, embora muito jovens e exuberantes, não chegavam 
ao  fim  do  filme,  funcionando  como  recurso  para  delimitar  as  verdadeiramente  más  intenções  do 
assassino, que não se compadece da beleza e oferece mortes tão pouco naturais às beldades. O scream 
king do remake, embora muito viril e namorador, demonstra toda a sua fragilidade ao deparar-se com a 
possibilidade da morte violenta e expressa isso por meio de um grito agudo.
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sequências (de ambos os tipos) quanto os  remakes constituem atualizações de mundo 

ficcional,  porém  só  o  remake está  autorizado  a  modificar  a  fábula  sem  agredir  a 

plausibilidade. Isto se dá porque já que é da natureza do remake portar-se deste modo e 

este comportamento está impresso no pacto de leitura deste tipo de obra. As mudanças 

são aceitáveis, despertam a curioidade e são até mesmo antecipadas pelo espectador. 

No caso de SW, optou-se pelos prelúdios como forma de atualizar a narrativa. Os seis 

filmes que compõem SW foram lançados no cinema na seguinte ordem: Episódio IV em 

1977,  V em 1980,  VI em 1983,  I em 1999,  II em 2002,  e  III em 2005.  A trilogia 

constituída por Star Wars – The Phantom Menace (PM), The Attack of the Clones (AC), 

e  The  Revenge  of  the  Sith  (RS) (1999,  2002,  2005)  funciona  como  um  elaborado 

“prelúdio”, o que faz de SW (os seis filmes) um material interessante para o estudo das 

atualizações cinematográficas e da tessitura da intriga, especialmente do funcionamento 

da verossimilhança. 

Ao mesmo tempo em que os filmes da “nova” trilogia (1999, 2002, 2005) distendem a 

narrativa  e o  mundo ficcional,  adicionando mais  elementos,  mais  mobília,  contando 

aspectos inéditos da mesmo fluxo de eventos, eles empreendem um esforço de fazer 

uma ligação com a intriga e com a cinematografia da primeira trilogia de  SW (1977, 

1980,  1983).  A  segunda  trilogia,  a  mais  recente,  recupera  e  preenche  de  modo 

condizente  com  a  filmografia  contemporânea  algumas  das  lacunas  fundamentais 

deixadas  pela  primeira  trilogia  de  modo  a  compor  uma  nova  história  totalmente 

amarrada à primeira.  Cria, para tanto, novas lacunas que podem ser preenchidas por 

futuras continuações etc. 

Foram formuladas as seguintes hipóteses sobre SW: 

a) Star  Wars,  ao  se  comparar  ambas  as  trilogias,  funciona  como  obra 

cinematográfica coesa e verossímil no que diz respeito à sua intriga; 

b) existe coesão também entre os programas poéticos; 

c) e existe coesão entre os programas estéticos. 
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No capítulo 1, está exposto o principal marco metodológico desta dissertação, a saber, a 

Poética do Filme, que entende o filme como conjunto de estratégias programadas de 

produção de efeitos de natureza cognitiva, sensorial e, finalmente, emocional. 

No  capítulo  2,  argumenta-se  que  as  narrativas  podem  ser  compreendidas  como 

conjuntos de conhecimento que demandam a complementação por parte da aparelhagem 

cognitiva-sensorial do espectador, sendo passíveis de compreensão através de esquemas 

mentais, em afinidade com a dimensão pragmática da poética aristotélica, que inspira e 

norteia a Poética do Filme. O objetivo do capítulo 2 é responder a “Como podem os 

mundos ficcionais participarem do imaginário cultural?” Disso resulta a necessidade de 

considerar a ficção o resultado da equação entre atitude do espectador e proposições do 

texto ficcional. 

O  público,  por  sua  vez,  se  interessa  por  preencher  mundos  ficcionais  e  consumir 

produtos  vinculados  aos  filmes  via  merchandising.  Por  que  o  público  se  comporta 

assim?  No  capítulo  3,  argumenta-se  que  as  narrativas  inscritas  nos  filmes  trazem 

instruções implícitas de leitura, que colocam em questão necessidades emocionais reais 

na apreciação das ficções. O capítulo 3 argumenta ainda que a ficção como fenômeno 

psicológico gestado na apreciação de uma narrativa é responsável pela fabricação de 

proposições  e  atitudes  bem específicas  anteriores  e  concomitantes  à leitura  do texto 

ficcional.  As  proposições  constroem o mundo  na  mente  do  espectador,  a  atitude  o 

prepara e conduz através do texto narrativo. 

Argumenta-se  que,  de  modo  geral,  a  ficção  resulta  de  um  comportamento  e 

predisposição do espectador a seguir instruções e organizar mentalmente uma narrativa 

e um mundo ficcional. De modo específico, o texto ficcional comanda um regime de 

apreciação que estabelece o pacto de leitura, que, por sua vez, demonstra os parâmetros 

de  verossimilhança  da  obra  no  decorrer  da  apreciação.  Perseguindo  essa  ideia, 

argumenta-se  que  as  narrativas  podem  ser  compreendidas  como  uma  forma  de 

conhecimento sistemático sobre um determinado conjunto de elementos, ações, padrões 

morais e comportamentais, porém organizadas com muitas lacunas que demandam a 

complementação. E essa complementação é um esforço ativo de percepção que está em 
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consonância com uma tendência de fazer filmes moderna, o worldmaking, e que sinaliza 

uma demanda moderna do público: ter acesso a mundos ficcionais extensos, passíveis 

de  complementação  por  diversas  vias,  inclusive,  por  diversos  meios  de 

comunicação. 

E Star Wars?

Considerado o filme um programa poético;  a ficção,  uma demanda emocional  e um 

conjunto de proposições inscritas no texto narrativo; e o texto narrativo, um conjunto de 

conhecimento sistemático cheio de lacunas, no capítulo 4, busca-se compreender melhor 

SW como filme seriado inserido em uma franquia cinematográfica que supre demandas 

poéticas,  estéticas  e  mercadológicas  contemporâneas.  Esta  compreensão  prática  do 

funcionamento  da  obra  permitirá  que  se  entenda  a  relação  entre  intriga,  mundos 

ficcionais e verossimilhança em uma série de filmes que sinaliza a mudança do modo de 

se fazer e consumir filmes. George Lucas, e nomes como Steven Spielberg, Ridley Scott 

e Peter Jackson ajudaram a configurar a indústria cinematográfica contemporânea, tanto 

no que diz respeito à técnica cinematográfica quanto no que diz respeito ao faz-de-conta 

propriamente dito.

25



1.
A ARTE POÉTICA

O filme enquanto programa de efeitos

A disciplina Poética chega à nossa época estabelecida como o estudo da poesia lírica, 

tendo sido vinculada a um caráter mais propriamente prescritivo do que investigativo ou 

descritivo. Compreende-se que a produção poética diz respeito à habilidade e destreza 

no  agenciamento  de  alguns  recursos  na  obra  artística (enredo,  personagens,  falas, 

narração  e  elementos  cênicos)  partindo  da  releitura  proposta  por  Valery  (1999)  à 

disciplina. 

Para  os  antigos  gregos,  poesia  era sinônimo  de  qualquer  realização  artística.  As 

prescrições  poéticas  deveriam ser  válidas  para  a  produção  de  qualquer  obra  de  um 

mesmo gênero de atividades:  a Poética,  compreendida como técnica ou conjunto de 

habilidades  (technai)  e  destrezas  na  produção  de  uma  dada  espécie  de  coisas.  Na 

qualidade de conjuntos de habilidades e destrezas, a Poética poderia ser tanto aprendida 

quanto poderia ser ensinada. Logo, e esta é um das principais propriedades da Poética 

como compreendida neste argumento, deve servir também para a avaliação da obra no 

que diz respeito ao cumprimento de sua destinação. 

A principal obra a tratar da Poética é a Arte Poética de Aristóteles, na qual ele fala sobre 

a mímese discutindo a tragédia. Embora só o tratado sobre a tragédia tenha sobrevivido 

ao tempo, são  três os gêneros aristotélicos, e são gêneros propriamente emocionais: a 

tragédia, a comédia e a epopéia. Aristóteles fala sobre o poético através da indicação de 

propriedade comum a toda espécie de poesia, a mímesis, que resulta em simulação das 

ações humanas:

“A destreza  ou  habilidade  que  está  em jogo  nas  formas  de 
poesia aproxima-se da habilidade ou destreza icônica (enquanto 
ambas realizam-se mediante a mímesis) na medida em que dela 
sempre  deve  resultar  uma  espécie  de  simulação  ou  ficção. 
Todavia,  enquanto  no  caso  da  arte  iconográfica  se  trata  de 
simular,  traço  a  traço,  objetos  da  esfera  da  realidade,  as 
habilidades  ou  destrezas  poéticas  simulam  ações  humanas.” 
(GOMES, 1996, p. 106). 
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Obra, portanto, passa a implicar efeitos, pois a obra é aquela que opera efeitos no seu 

leitor ou no seu espectador. Ficção vem de fazer, uma coisa ficcional é uma coisa feita,  

ou res ficta, algo manipulado e estruturado por uma inteligência criadora competente e 

hábil, cuja técnica e intuito promovem a construção de gatilhos que servem para ativar a 

capacidade  intelectual  daquele  que  vai  acionar  esses  gatilhos,  o  espectador:  a  obra 

ficcional é uma coisa feita para produzir efeitos em um espectador. 

A  representação  poética  é  seletiva,  e  escolhe  aquilo  que  será  narrado,  escolhe  os 

recursos a serem agenciados, e não é, portanto, reprodutiva,  não copia.  O poeta não 

deve necessariamente representar o real, mas o plausível, o verossímil e, se necessário, 

escolher este em detrimento daquele. 

“Não  é  seu  ofício  [do  poeta]  representar  no  sentido  de 
reapresentar um fato acontecido,  mas no sentido de simular o 
que é possível. Como o possível se representa apenas tendo em 
vista a natureza ou essência dos eventos, o ofício do poeta é de 
alguma sorte o mais "filosófico", enquanto exige a percepção do 
verossímil, do necessário e, por isso mesmo, do universal.  Se, 
obedecendo  a  este  princípio,  suceder  ao  poeta  de  narrar  o 
acontecido,  fá-lo-á  não para  dar  a  conhecer  o real,  mas  pela 
simples razão de que se os eventos aconteceram isso significa 
que foram possíveis e o que é possível é normalmente também 
plausível.  Mesmo  assim,  quando  o  critério  da  possibilidade 
entrar em conflito com a plausibilidade, o poeta deve decidir-se 
em  favor  da  última.  ‘De  preferir  às  coisas  possíveis  mas 
incríveis  são  as  impossíveis  mas  críveis’,  diz  Aristóteles”. 
(GOMES, 1996, p. 107)

A poesia não pode ser reconhecida apenas pela forma e o ofício do poeta se torna mais 

filosófico por ter que representar a essência dos eventos, devendo então ter capacidade e 

habilidade para perceber o necessário, e o universal. 

Aristóteles tenta evidenciar em cada espécie de poesia, os elementos indicados para o 

gênero usando para isso uma metodologia conhecida como mereologia, que segue dois 

postulados básicos: 

a) postulado da não aditividade; 

b) postulado da completude. 
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O primeiro postulado diz que o todo é mais do que a soma das partes, explica Dolezel 

em A Poética Ocidental: 
“O 'algo mais'  é  aquilo a  que  agora  chamamos  propriedades 
'emergentes', i.e., as propriedades do todo que não derivam das 
propriedades das partes. O postulado da não-aditividade explica 
de que modo um conjunto de partes como 'trama', 'personagem', 
'expressão verbal', etc., pode constituir um entidade de ordem 
superior – a tragédia. O postulado é especialmente importante 
para a compreensão da estruturação de conjuntos cujas partes 
são  aspectos  entrelaçados  ou  'momentos'  em  vez  de 
componentes  ou  'órgãos'  bem  definidos  e  destacáveis.” 
(DOLEZEL, 1990, p. 41)

O segundo postulado, da completude,  foi especificado na  Arte Poética em relação à 

enumeração das “partes” da tragédia (DOLEZEL, 1990, p.  41):  “Por conseguinte,  é 

necessário […] que a tragédia como um todo tenha precisamente seis 'partes' em relação 

à essência que constitui  a sua especificidade;  […] e além destas partes não há mais 

nenhuma” (6, 1450b).

Aristóteles tenta assim localizar o que há de universal (theoría) na obra poética. A Arte 

Poética é uma consideração sobre a natureza e a essência da poesia. É da natureza da 

filosofia fazer com que o saber, refletindo sobre o que as coisas são de forma real, ouse 

um passo adiante em direção ao que as coisas deveriam ser e o são essencialmente. 

(GOMES, 1996).

De acordo com a Poética, o autor deve programar a recepção de sua obra. Para tal, deve 

antecipá-la,  elaborando a estrutura e a trama de sentidos, imaginando e prevendo os 

efeitos  que essas  tramas  provocarão no seu leitor  ou espectador.  A composição  das 

representações depende destes programas de produção de efeitos que fazem parte da 

obra.  O  reverso  da  medalha  se  encontra  na  interpretação  subsequente,  que 

historicamente entendeu a Poética, originalmente prescrições empíricas e relativamente 

flexíveis, em uma espécie de legislação canônica (GOMES, 1996)10.

10 O próprio Dolezel (1990) é taxativo: “o modelo atinge um alto grau de coerência lógica; ao mesmo 
tempo não se pode ignorar o preço pago pela completude: ela não deixa lugar à inovação estrutural”.  
“Racionalizou-se e o rigor da regra formou-se. Ela foi expressa em fórmulas precisas; a crítica se armou;  
e seguiu-se esta consequência paradoxal, de que uma disciplina das artes, que opunha aos impulsos do 
artista dificuldades racionais, conheceu uma grande e durável reputação por causa da extrema facilidade 
que ela fornecia para o julgamento e classificação das obras, através da simples referência a um código ou 
a um cânon bem definido.” (VALERY, 1999, p. 188).
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Discordando dessa postura, Valery propôs algumas mudanças: 

a) Reestabelecer o sentido mais primitivo do termo e da disciplina. A poética 

enquanto fazer artístico, um fazer que resulta em alguma obra, no caso as 

obras do espírito.  Estas são os produtos da atividade humana que só podem 

ser apreendidos por intermédio de uma cooperação do intérprete e obra. A 

obra só existe quando executada, ao efetivar-se em um espírito: “Realizar-se 

ou efetivar-se significa, afinal, despertar o encantamento a que se destina.” 

(GOMES, 1996). 

b) Aplicar as novas teses da hermenêutica do século XIX. Decorre da primeira 

premissa que a obra do espírito só existe como ato, na execução. No modo 

de produção do encanto, o produtor é o primeiro intérprete (deve antecipar e 

prever os efeitos da obra sobre o fruidor). A obra é um conjunto de efeitos 

possíveis sobre um fruidor possível (GOMES, 1996). A fruição arbitrária é a 

exceção que confirma a regra, uma vez que as obras do espírito não fecham 

seus sentidos de forma absoluta. 

c) Ampliar o seu objeto de forma a incluir as artes em geral, estando toda arte 

sujeita ao estudo pela poética. 

Luigi  Pareyson  (1997),  de  modo  semelhante,  com  o  seu  olhar  cuidadoso  sobre  a 

estética,  recusa-se  a  entender  o  objeto  da  estética  como  produto  final,  definido  e 

compreendido sem que se leve em conta o caráter transitivo do fazer artístico. Assim, a 

estética  é  posta  como  análise  da  experiência  estética,  da  experiência  do  homem 

enquanto faz e frui arte. Obra deixa assim de existir sozinha, sem o seu apreciador. À 

obra de arte  não se tem acesso somente  através  daquela  que é  atitude  fundamental 

reservada ao espectador, a “leitura”. “Leitura” quer dizer um modo ativo de recepção: o 

fruidor  jamais  é  solicitado  na experiência  estética  a  abandonar-se ao  efeito  da obra 

sofrendo-o passivamente. “Executar” é fazer acontecer o efeito próprio da obra. Nesse 

sentido,  a  produção  é  a  primeira  execução,  aquela  que  se  tornará  de  algum modo 
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normativa para todas as outras sem eliminá-las na sua singularidade (GOMES, 1996, p. 

102).

De modo análogo,  a  obra de arte na revisão da disciplina  Poética,  também prevê e 

regula a sua execução, como já estava latente na discussão de Valery. O produtor torna-

se  uma  espécie  de  executor-ideal  de  todas  as  execuções  possíveis  e  sua  execução 

pretende “modelizar” todas as outras,  ao se por no lugar dos intérpretes  e  fruidores 

futuros. A obra contém (de forma mais aberta ou mais fechada11) as instruções e os 

percursos para as suas execuções e as lacunas para a sua complementação. 

Não há a liberdade de transformar qualquer coisa em texto ou em expressão. Significar 

é sempre significar para um intérprete pois qualquer obra artística é também material 

expressivo, solicita a atividade interpretativa por parte do espectador, único capaz de 

converter  a  obra  artística  em  material  interpretativo  e  promover  a  realização  da 

destinação (dynamis) da obra. 

1.1 A Poética do Filme

No que diz  respeito  à  metodologia  de  análise  fílmica,  a  saber,  a  disciplina  Poética 

aplicada à análise fílmica, o entendimento de um filme resulta da compreensão daquilo 

que o filme tem de singular, único e específico. Sendo assim a hermenêutica do filme 

não diz respeito apenas a uma questão de metodologia da pesquisa científica.  Como 

problema hermenêutico autêntico figura a pergunta sobre a natureza do conhecimento e 

da  verdade  que  se  apresentam  no  ato  de  compreensão  dos  filmes  e  sobre  a  fonte 

específica da justificação teórica e sua legitimidade especulativa. 

Nesta  perspectiva,  a  Poética  do  Filme apresenta-se  não  como  uma  teoria  geral  da 

interpretação do filme ou uma resposta global a como analisar um filme, mas é antes de 

mais nada uma perspectiva analítica capaz de orientar a visão do analista e o discurso 

sobre a obra cinematográfica apoiado em uma teoria do funcionamento do filme: como 

o mecanismo de um relógio é compreendido pelo relojoeiro, deve também o mecanismo 

11 Cf Eco, 1968.
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de funcionamento  do  filme  ser  compreendido  pelo  analista.  No programa teórico  e 

metodológico  da  Poética,  propõe-se  antes  de  qualquer  outra  coisa  a  identificação 

daquilo  que  compõe  a  experiência  fílmica,  daquilo  que  o  filme  faz  com  os  seus 

espectadores: o que emerge da cooperação entre intérprete e texto. 

Os materiais que compõem a obra fílmica são muito variados. Incluem desde aspectos 

plásticos  como  paleta  cromática  e  composição  –  foco,  distribuição  dos  elementos, 

posição  dos  objetos  –  a  aspectos  fotográficos  tais  como  enquadramento,  escala  de 

planos, nitidez, contraste, textura, tonalidade, brilho, fonte de luz, etc. Incluem ainda 

todos  os  aspectos  acústicos,  da  música  ao  som;  a  direção  dos  atores,  os  cenários, 

figurinos, os efeitos especiais etc. 

No que diz respeito aos parâmetros narrativos (partilhados também com o teatro e com a 

literatura  etc.)  inscrevem-se  o  argumento  e  enredo,  as  peripécias,  os  desenlaces 

(GOMES 2004a). Tais materiais e técnicas são meios para a produção do filme e são 

estruturados com o intuito de produzir certos efeitos no espectador. 

A perspectiva de todo autor e de toda obra é de que a apreciação pode ser programada, 

postulado decorrente da dimensão pragmática da  Arte Poética, porém o artista não é 

dono da apreciação que será feita de sua obra. O artista, tomando sua apreciação como o 

modelo de apreciação dos demais, espera ter controle sobre o que programa. Em um dos 

extremos dessa programação está a obra aberta, programada para ter muitos percursos 

de leituras,  com suas ambiguidades e indeterminações exploradas ao máximo (ECO, 

1968).  Nesse  caso,  cabe  ao  intérprete  completar  as  pistas,  que  são  múltiplas.  O 

realizador produz não apenas uma obra, mas várias possibilidades de leitura contidas 

numa única obra (GOMES, 1996).  

A obra, ao ser concluída, tampouco está submetida ao arbítrio do apreciador empírico. 

Os efeitos são executados pelo apreciador seguindo as trilhas de leitura ou de execução 

deixadas, mas estas trilhas pertencem unicamente à obra, não ao espectador. A obra rege 

os  parâmetros  da  sua  própria  interpretação.  O  autor  só  alcança  a  apresentação  ou 

execução da obra na forma de estratégias de programas e de matrizes de efeitos.
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No que diz  respeito  à  análise  propriamente  dita,  o  especialista  deve  ter  sempre  em 

mente que a atividade da consciência, como afirma Gomes (2004b), não está inscrita em 

um  regime  arbitrário.  Se  não  há  texto  sem  uma  consciência  que  o  interprete,  a 

consciência também não tem a liberdade de transformar qualquer coisa em objeto, em 

texto ou em expressão.  Significar é sempre significar para um intérprete, mas quem  

determina o que pode ser interpretado e como pode ser interpretado são as regras  

postas na obra, e não a vontade de quem interpreta. 

As  obras  artísticas,  inclusive  as  obras  cinematográficas,  são  também  material 

expressivo, produzidas com o intuito de significar. A obra de arte solicita a atividade 

interpretativa  por  parte  do  espectador,  capaz  de  converter  a  obra  em  material 

interpretativo. Contudo, a consciência representa o único lugar e ocasião em que a obra 

executa todos os efeitos nela programados pelo seu realizador. 

Os efeitos que as obras expressivas podem realizar preveem e solicitam a subjetividade 

do  apreciador,  e  subsequentemente  de  seu  analista,  em  pelo  menos  três  das  suas 

dimensões fundamentais: cognitiva, sensorial e afetiva. São solicitados do espectador na 

seguinte ordem: informação, ou fazer o espectador pensar em algo, trazer algo à mente 

do intérprete, no caso, conteúdos, ressaltando que os estímulos básicos da configuração 

expressiva são signos: 

“A  programação  cognitiva  de  uma  obra  é  muito  extensa  e 
recobre desde o tecido básico de informações e a malha mais 
elementar de sentido até os reconhecimentos capitais da trama 
narrativa, os jogos de revelação e ocultamento, as metáforas e 
alegorias com que se mostra e se esconde ao mesmo tempo.” 
(GOMES, 2004b, p. 107). 

Os  estímulos  são  também  de  natureza  sensorial,  ou  seja,  prestam-se  a  provocar 

sensações, construir certas disposições sensoriais. E por último, expressar é produzir um 

estado emocional, de ânimo, um sentimento, construir um estado de espírito. 

A poética  deve  ser  capaz  de  indicar  o  que  está  convocado  a  realizar  cada  tipo  de 

representação. Aquilo que alguém ou algo deve realizar,  uma vez realizado, torna-se 

resultado, obra, efeito. O efeito é pois a realização da potência / destinação da obra. 
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Cada gênero de representação ficcional possui um efeito próprio e deve este ser buscado 

pelo poeta sobre todos os outros efeitos possíveis. 

Cada gênero de mímesis possui uma potência que lhe é característica e que vai tornar-se 

efeito.  A realização do fazer  poético  resulta  em prazer,  que pode ser  tanto  positivo 

(hedone) quanto negativo (lipe). Efeito e prazer próprio de uma obra são a mesma coisa. 

Efeitos em geral dizem respeito ao que é causado pelo programa da obra, prazer diz 

respeito às paixões (pathos) provocadas no fruidor. O prazer próprio da obra são as 

comoções do ânimo. O efeito buscado pela tragédia é o temor e a compaixão. O efeito 

próprio da comédia é a graça e o riso. O efeito do horror é o medo. 

Ao suscitar os efeitos, a intenção da obra é transformar emoções físicas desagradáveis, 

por meio da arte, em emoções agradáveis, estéticas, por  cátharsis ou depuração. Por 

isso, a obra fílmica só existe quando está sendo representada, quando o filme está sendo 

exibido,  e  demanda  a  participação  do  espectador,  solicitando  o  seu  repertório,  sua 

inteligência e sua capacidade de abstração.

Uma vez que, primeiramente, a obra é apreciada e só então é interpretada, a partir da 

interpretação estabelece-se um procedimento crítico que não objetiva apenas o desfrute 

estético, mas o aumento do conhecimento reflexivo sobre a obra. Ao analista cabe então 

separar  o  que  é  realmente  da  obra  daquilo  que  representa  mais  um  investimento 

exclusivamente subjetivo de sua parte. Separando o joio do trigo, o analista pretende 

apreender a obra não apenas no que ela faz a si, mas no que faria costumeiramente a 

qualquer outro espectador. O procedimento de apreciação e análise inverte o processo 

de criação da obra. 

Por  fim,  é  fundamental  dizer  ainda  que  o  contexto,  o  conjunto  de  outras  obras 

relacionadas,  o universo dos produtores e das condições sociais  da produção podem 

facilitar  a  compreensão  da  obra,  o  conhecimento  de  sua  mecânica,  oferecendo 

informações adicionais ao procedimento de análise. E faz-se necessário dizer que para 

se compreender a obra de arte, deve-se voltar o olhar fundamentalmente para a própria 

obra (que não existe sem o seu espectador). 
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Conhecer uma obra e investigar o seu gênero de efeitos é favorecer a construção de 

teorias plausíveis e bem amarradas sobre o funcionamento dos mecanismos fílmicos, 

partindo do fenômeno para os modelos teóricos e não o contrário. 

Como ressalta Bordwell (2005, p. 70), “a investigação verticalizada e focada em temas 

específicos  desponta  como  nossa  melhor  aposta  para  a  construção  de  um  debate 

acadêmico que promova o efetivo avanço do conhecimento sobre cinema”. Bordwell é 

um  ferrenho  defensor  de  uma  proposta  de  estudo  do  filme  enquanto  narrativa 

audiovisual, apoiando-se no modelo cognitivo. Segundo ele, 

“A maior parte dos acadêmicos da área de cinema continua a 
sentir um certo desconforto com a análise dos aspectos visuais e 
sonoros dos filmes, preferindo, em lugar dele, os aspectos que 
se  ajustam  ao  comentário  literário  tradicional  –  trama, 
personagens  e  diálogos.  Os  estudos  de  recepção,  que  se 
concentram nos 'discursos' em torno do filme – principalmente 
(e inevitavelmente) revisões críticas -, evitam, da mesma forma, 
explorar  aspectos  que  são  específicos12 do  meio” 
(BORDWELL, 2005, p. 49).

Esta seria  uma herança  do pensamento  da escola  francesa,  que continuou de  forma 

dissolvida na escola culturalista13, reafirmando uma premissa equivocada, a saber, de 

que a linguagem verbal constituiria um análogo apropriado e satisfatório para o cinema. 

Presumindo que a linguagem é o principal mecanismo de estruturação da subjetividade, 

a linguagem acabou sendo instituída em paradigma para todos os sistemas simbólicos. 

A analogia da linguagem se torna atraente porque permite aos críticos e acadêmicos a 

aplicação de modelos de interpretação literária aos filmes (Bordwell, 2005, p. 48-49), o 

que,  embora  rentável  no  campo  das  estruturas  narrativas  (que  independem 
12 “A riqueza típica do cinema deve-se igualmente à presença simultânea da imagem e do som, o último 
restitui à cena representada seu volume sonoro (o que não é o caso na pintura, no romance), dando assim 
a impressão de que o conjunto de dados perspectivos da cena original foi respeitado. A impressão é muito 
mais  forte  quando  a  reprodução  sonora  tem  a  mesma  ‘fidelidade  fenomenal’  que  o  movimento.”  
(AUMONT, 2006, p. 150)
13 As “novas” proposições sobre o cinema durante os anos de 1970 e boa parte dos 80 consideraram o 
cinema um sistema estritamente semiótico, representando o mundo em textos e códigos convencionados e 
passíveis de análise estrutural análogo às análises empreendidas sobre os textos literários. Engajaria o 
espectador  como  um  sujeito  dividido,  deflagrando  interações  entre  consciente  e  inconsciente.  O 
culturalismo  teria  trazido  continuidades  em  relação  a  essa  perspectiva,  tais  como:  a)  as  práticas  e  
instituições humanas são socialmente construídas; b) compreender como os espectadores interagem com 
os  filmes  requer  uma  teoria  da  subjetividade;  c)  a  recepção  espectatorial  do  cinema  funda-se  na 
identificação e d) a linguagem verbal constitui um análogo apropriado e satisfatório para o cinema. Cf 
Bordwell (2004, p. 25-70)
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necessariamente de um suporte para existirem), não explica o funcionamento do filme 

como mecanismo de produção de efeitos no espectador e, pior, não explica a atividade 

do espectador fílmico. 

E, não entender os filmes em suas riquezas específicas é não entender uma grande fatia 

da  cultura  contemporânea.  Como  ressalta  Benjamim  Picado,  investigar  os  valores 

semânticos  associados  a  sistemas  específicos  de  significação  constitui  um inquérito 

sobre o processo de atribuição de valores que caracteriza e define a nossa faculdade de 

ajuizamento:

“Se assumimos que a presença das obras de arte é, de algum 
modo,  subsidiária  às  interrogações  sobre  o  sentido  com que 
inscrevemos  nossa  experiência  dos  objetos,  então  é  evidente 
que a pergunta sobre a significação é prévia e constituinte das 
interrogações  subsequentes  sobre  a  constituição  das  formas 
expressivas particulares.” (PICADO, 2003, p. 72)

Em suma, entender o mecanismo de produção de efeito de uma obra artística, inclusive 

de um filme – ou de forma genérica, como a arte comparece à experiência14 humana - 

permite  atribuir-lhe  valor  e  reconhecimento,  além  de  apontar  comportamentos  de 

consumo cultural e valorização de determinados temas e motivos em lugar de outros. 

Embora  as narrativas  cinematográficas  possam ser usadas como forma de reencenar 

contradições fundamentais da cultura, como afirmou Thomas Schaftz (1982), acredita-

se  que  elas  não  sirvam  para  resolver  essas  contradições  e  sim  para  estabelecer 

conhecimento sobre as mesmas. Ora, os filmes só podem narrar aspectos da cultura pois 

não há conhecimento prévio à construção de conhecimento. 

Paralelamente  ao  desenvolvimento  da  teoria  da  posição-subjetiva  e  do culturalismo, 

despontava  uma  tendência,  mais  próxima  da  atividade  acadêmica  tradicional, 

concentrando  esforços  na  pesquisa  em  profundidade:  a  pesquisa  'nível-médio',  que 

propõe questões com implicações tanto empíricas quanto teóricas, implicando que ser 

empírico  não elimina  a  possibilidade  de ser teórico  (BORDWELL,  2004,  p.  64).  A 

pesquisa “nível-médio” parte dos fenômenos e tenta entender, assim, os processos:

14 Cf Dewey, 1985.
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[Os programas de pesquisa “nível-médio”]  Mostraram,  ainda, 
que  os  filmes  não  se  prestam apenas  à  interpretação,  e,  em 
especial, que para a compreensão de um filme não é necessário 
projetá-lo  em  campos  semânticos  'privilegiados'  desta  ou 
daquela teoria” (BORDWELL, 2004, p. 69).

A proposta aqui não é ignorar tudo o que se foi dito antes tanto na escola da posição 

subjetiva quanto na tradição culturalista. À moda do sugerido por Bordwell (2004, p. 

50-75),  a)  propõe-se  apenas  evitar  a  investigação  de cabeça  para  baixo,  forçando a 

teoria sobre o fenômeno e sim partir do fenômeno para elaborar a teoria (em harmonia 

com  a  releitura  da  disciplina  Póetica  proposta  por  Valery);  b)  evitar  o  argumento 

bricolado, atentando para as continuidades  metodológicas e teóricas  entre  os autores 

usados  (a  revisão  da  Poética  e  a  narratologia  cognitva  de  Bordwell15,  discutida  no 

próximo  capítulo)  e  c)  o  raciocínio  associativo,  distanciado  da  lógica  indutiva16, 

dedutiva17 ou  abdutiva18;  e  d)  evitar  o  impulso  usar  a  teoria  como  exemplo  de 

demonstração de categorias e proposições teóricas.

15 Cf Bordwell, 1985.
16 Permite que a conclusão seja falsa mesmo que todas as premissas sejam verdadeiras.
17 Inferência na qual a conclusão não é mais geral do que as premissas.
18 Inferência lógica que se refere ao processo de chegar em uma hipótese explanatória “a” a partir da  
circunstância  observada “b”.  “a” pode ser  verdade porque “b”  seria  uma premissa  de fato.  Assim,  a 
abdução de “a” a “b” envolve determinar que “a” é suficiente  (ou quase) mas não é necessária para a 
existência de “b”. “a” deve ser também a explicação mais econômica para “b”. Quanto mais simples e 
econômica a explicação de “b”, melhor. Cf. Santaella (1997).
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2.
WORLDMAKING

Franquias, Espectatorialidade e Verossimilhança

Acusar Hollywood de ter perdido a imaginação a cada vez que uma continuação ou 

remake chega  aos  cinemas  é  uma  reclamação  recorrente.  É  uma  repetição  (sem 

trocadilhos)  da  crítica  geral  feita  às  obras  construídas  pelos  e  para  os  meios  de 

comunicação de massa. As obras são objetos apresentados como únicos e originais e a 

estética moderna acostumou o público a essa afirmação:  “quando tal  estética se viu 

diante de obras produzidas pelos meios de comunicação de massa, negou-lhes qualquer 

valor artístico exatamente porque pareciam repetitivas  e construídas  por um modelo 

sempre igual” (ECO, 1989, p. 121). 

A possibilidade de originalidade na repetição também existe nos filmes naturalmente. 

Como afirma  Thompson  (2007,  p.  7),  O Poderoso Chefão  II demonstrou  que  uma 

continuação pode assumir  o mesmo patamar poético e estético de seu antecessor.  O 

estúdio Warner Bros. adaptou O Falcão Maltês três vezes seguidas até a versão de 1941 

de John Huston19. Para a autora, a série  De Volta para o Futuro (1985, 1989, 1990) 

contém um dos modos de narrar mais bem elaborados e complexos das últimas décadas, 

com o segundo e terceiro filmes funcionando como variações do primeiro (2007, p.7)20.

Thompson  (2007) lembra  que  as  sequências  existem desde que  o  cinema existe.  O 

sucesso do thriller Dr. Gar el Hama (1911)  levou à continuação Dr. Gar el Hama flugt 

(1912). Thomas Graal's Best Film (1917) foi continuado em Thomas Graal's Best Child 

(1918). A popularidade de Rudolph Valentino em The Sheik  (1921) gerou  Son of the  

Sheik (1926). O processo é antigo, mas se intensificou nas últimas décadas. 

19 Tradução livre.  “The possibility for originality in repetition exists in film as well.  The Godfather II 
demonstrated that a sequel could live up to its highly admired original. Warner Bros. adapted the novel  
The Maltese Falcon three times in one decade,  culminating in the definitive John Huston version in  
1941.”
20 Tradução livre. “The three Back to the Future films, comic science fiction though they be, contain some  
of the most complex, skillfull storytelling of recent decades, with the second and third entries playing  
elaborate variations on the first. Hollywood's recycling does not necessarily lead to repetition and cliché,  
nor does it reflect the disappearance of inspiration among writers. 
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Contudo, até o fim dos anos 90, raramente uma continuação lucrava mais do que o filme 

inaugurador  de  uma franquia.  Foi  assim com  Batman,  de  Tim Burton  (1989),  cuja 

franquia afundou em Batman & Robin (1997) até ser revivida por Christopher Nolan em 

2005 com Batman Begins. E foi assim com Velocidade Máxima 2 (1997), que em nada 

lembra  Velocidade Máxima (1994). Com Os Vingadores (1998) e  A feiticeira (2005), 

tentou-se levar aos cinemas sucessos da televisão aberta americana sem muito sucesso 

(nem de público, nem de crítica). 

Acontece que a imaginação não morreu, afirma Thompson (2007) ao enumerar filmes 

como Amnésia (2000) e Quero ser John Malkovitch (1999). Diretores estrangeiros que 

fazem sucesso também foram convidados para dirigir sequências. Lee Tamahori, que 

depois de fazer sucesso com O Amor e a Fúria (1994) foi convidado e dirigiu Um Novo 

Dia para Morrer (2002), da franquia de James Bond, e XXX2 (2005). Alfonso Cuarón, 

que fez sucesso com  E Sua Mãe Também  (2001), foi escalado para dirigir o terceiro 

filme  da  série  Harry  Potter:  “o  que  esses  fatores  indicam  é  que  os  estúdios  têm 

procurado produtos além dos filmes individuais, mesmo os mais bem sucedidos. Eles 

querem franquias” (THOMPSON, 2007, p.3)21.

As franquias tampouco são uma novidade moderna.  Na década de 20,  o Gato Félix 

virou  bicho de pelúcia,  além de  ter  sido vinculado  a  vários  outros  produtos  (tie-in  

products). Quando o Mickey Mouse se tornou uma estrela na mesma década22, Walt 

Disney  licenciou  produtos  em  uma  escala  jamais  antes  vista.  As  franquias  das 

megaproduções  (blockbusters) de Hollywood não começaram até  Tubarão (1975), de 

Steven Spielberg, gerando sequências de sucesso em 1978, 1983 e 1987, mas sem muito 

merchandising envolvido. 

George Lucas mudou tudo. Ele convenceu a 20th Century Fox a compensá-lo com os 

direitos de licenciamento da franquia Star Wars por ter dirigido o filme de 1977 (NH). 

Star Wars  virou um modelo de como criar uma franquia reunindo filmes e produtos 

empregando a marca do filme. Filmes como Star Trek (1979), Indiana Jones e a Arca  

21 Tradução livre.  “All these factors indicate that the studio decision makers are looking for something  
beyond the individual film, however successful. They want franchises.”
22 Cf. QUINTÃO, 2008.
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Perdida (1981),  Superman (1978)  e  Halloween (1978)  tentaram  seguir  o  modelo, 

obtendo algum sucesso mas não tanto quanto Star Wars (THOMPSON, 2007, p. 4).

Nada disso acontecia por coincidência ou por falta de inspiração dos roteiristas, aponta 

Thompson (2007). Os estúdios de Hollywood estavam sendo comprados por grandes 

corporações  e  conglomerados  multinacionais  em  um  processo  começado  em  1962 

quando a MCA (Music Corporation of America) comprou a Universal. Esse era o único 

caminho para bancar  os altos cachês  dos atores,  os custos com locações,  cenários  e 

efeitos especiais e mão-de-obra especializada e sindicalizada. Por outro lado, grandes 

conglomerados envolvem redes de televisão, editoras, estúdios etc. Uma franquia que 

caia no gosto do público pode alimentar várias empresas do mesmo conglomerado com 

produtos dos mais diversos segmentos. No fim das contas, para os estúdios as franquias 

são uma forma de proteger o seu patrimônio e o seu investimento original.

Como  se  pode  notar  nas  entrelinhas,  a  inovação  tecnológica  é  um dos  motores  do 

processo  também.  Antes  da  televisão,  frequentar  o  cinema  estava  pautado  pela 

possibilidade  de não se poder  parar  o  filme,  ou vê-lo de casa,  em outro regime de 

espectatorialidade. A única possibilidade de rever um filme era no próprio cinema caso 

fosse relançado. A televisão mudou tudo, o VHS intensificou o processo e o DVD o 

levou a outro patamar. Os filmes tornaram-se eventos e as franquias passaram a criar 

marcas inteiras de produtos, que se relacionam com o consumidor como qualquer outra 

marca de qualquer outro tipo de produto: 

“Essencialmente, criar uma franquia permite à companhia criar 
uma marca  que leva consigo diversos produtos.  Estúdios  são 
marcas.  Um filme  começa  com logos  de  várias  companhias 
envolvidas em fazê-lo e distribui-lo. O público porém não vai a 
um filme porque ele foi feito pela Paramount ou pela Warner 
Bros” (THOMPSON, 2007, p. 5)23.

 

A busca de viabilidade econômica em franquias rentáveis perpassa então pela seleção 

daquelas que podem alimentar  formatos e gêneros narrativos populares,  do gosto da 

maior parcela do público, e também pela seleção daquelas que podem alimentar mundos 

23 Tradução livre.  “Essentially franchising allows film companies to create a brand that carries across  
multiple products. Of course, studios are brands. A film begins with logos for the various companies  
involved in making and distributing it. Audiences do not, however, attend a film because it was made by  
Paramount or Warner Bros.”
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passíveis de serem continuamente expandidos. Nesse ponto, X-Men é uma mina de ouro 

pois permite a entrada e saída de personagens o tempo todo. E, mais recentemente, The 

Walking Dead (2010), série que estreou no último Halloween (31 de outubro) pelo canal 

AMC nos Estados Unidos é outra mina de ouro, pois é baseada em uma graphic novel 

homônima que também permite entrada e saída de personagens continuamente e apela 

para os dramas humanos em um cenário pós-apocalíptico que orienta a expansão de seu 

mundo ficcional em detalhes minuciosos.

É muito  vantajoso fazer  franquias.  Veja o caso da New Line.  Antes  de resgatar  O 

Senhor dos Anéis (2001-2003) do limbo das negociações de contrato, a New Line havia 

crescido de uma empresa pequena de aluguel de filmes de 16mm criada em 1967 para 

uma das maiores distribuidoras/produtoras independentes por conta do sucesso da série 

A Hora do Pesadelo. Em 1984, o primeiro filme custou US$1,8 milhão de dólares para 

ser feito e rendeu US$25,5 milhões. 

A fórmula do sucesso então é um filme forte o suficiente para manter o seu potencial 

comercial (atraindo o estúdio financiador do projeto) e bem-costurado como narrativa o 

suficiente para não gerar uma série que se desgaste rapidamente (THOMPSON, 2007, p. 

7),  necessidade  que  coincide  com uma  tendência  emergente  do  cinema  à  época,  o 

worldmaking.

É  mesmo  por  volta  dos  anos  70,  quando  já  existem  grandes  conglomerados  da 

informação e do entretenimento, que começa à chegar ao mercado americano a nova 

geração de realizadores. Recém-formados, idealistas e ambiciosos, nomes como Martin 

Scorcese, Ridley Scott, e George Lucas entre outros, buscaram gêneros ignorados ou 

considerados menores. Uma explicação possível para isso é que era difícil alcançar o 

sucesso e a técnica de cineastas como John Ford, John Huston, Elia Kazaan. Tendo 

acabado de chegar ao mercado, os novos cineastas buscaram novos ângulos e aportes. 

Os  gêneros  considerados  menores  foram  buscados  por  favorecerem  a  inovação. 

Obviamente, escolhas podem ter sido feitos por afinidades pessoais, mas a “ecologia” 
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encontrada  no  campo  da  realização  nessa  época  ajudou  a  empurrar  os  novatos  em 

direção aos nichos menos desocupados (BORDWELL, 2006, p. 56)24. 

E o que é que se faz quando se ocupa um lugar? Se tenta melhorá-lo o máximo possível 

em busca  de recompensas.  E  assim os  novatos  conseguiram fama,  glória  e  fortuna. 

Promoveram os gêneros menores, preencheram-nos com ação e aumentaram o ritmo das 

histórias. O tempo médio de uma cena caiu de minutos para segundos, intensificando a 

“ação”  e  dando  dinamismo  às  montagens  que  passaram a  experimentar  linguagens 

importadas de outro meio audiovisual, a televisão. Nesse ínterim, nasce o que Bordwell 

(2006, p. 58) chama convencionalmente de worldmaking25. 

O  worldmaking implica  que  cada  vez  mais  filmes  têm  se  esforçado  para  oferecer 

ambiências amplamente mobiliadas para a ação. Na era do total controle por parte dos 

estúdios  –  antes  dos  conglomerados  e  antes  da  produção  cinematográfica  tornar-se 

globalizada26 -, desenhistas de produção, de  sets e de vestuários preocupavam-se em 

criar um “cenário” coerente e convincente. Mas, no período considerado27, o esforço foi 

elevado a outro nível: 

“O primeiro  grande  empurrão,  creio  eu,  foi  dado por  2001:  
Uma Odisseia no Espaço de  Stanley Kubrick […] Seus sets 
foram preenchidos com apetrechos doados por Bell Telephone, 
Departamento  de  Defesa  e  General  Dynamics.  […]  Kubrick 
pensou na aparência da refeição de um astronauta e em como o 
sistema de identificação por voz funcionaria. Quase como uma 
resposta  a  organização  metódica  e  antisséptica  da  nave  de 
Kubrick, Tidley Scott exigiu um ambiente pútrido porém nem 

24 Tradução livre. “Of course,  some directors sought to work in well-worn genres,  but for ambitious  
filmmakers this could be tricky. It was hard to improve on your predecessors, so new angles of approach  
needed to be found. One tactic was to deflate one's sources. [...] Accordingly, lesser genres of the past  
can become important today because they offer more room for originality and ingenuity.  Of course,  
directors may have gravitated toward them out of personal affinity - if they lacked fondness for the genre,  
their attitude might be Altmanesque - but regardless of their taste, the 'genre ecology' that filmmakers  
confronted helped push them toward sparsely populated niches.”
25 Worldmaking é uma tendência do campo da realização cinematográfica.  Não confundir com mundo 
ficcional,  que  é  uma  construção  mental  do  espectador  propriciada  pela  fruição  do  enredo  de  uma 
narrativa.
26 Cf. Thompson, 2007.
27 Na década de 1970, tornou-se comum a filmagem fora dos ambientes controlados dos estúdios, em 
locações. Os realizadores aproveitaram o ensejo para mobiliar literal e metaforicamente os seus mundos:  
“Layered worlds, complete with brand names and logos, became essential to science fiction, but the  
tactic found its way into other genres too. Perhaps because 1970s location filming turned Hollywood  
away from spotless sets, filmamakers sought richly articulated worlds that were grimy” . (BORDWELL, 
2006, p. 58)
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um pouco menos minucioso para Alien.” (BORDWELL, 2006, 
p. 58)28 

As  minúcias  se  acumulam  de  tal  forma  que  o  excesso  de  informação  passa 

desapercebido pois  o  esforço do espectador  está  focado nos personagens e  em suas 

ações e menos nos detalhes do ambiente e nas regras de funcionamento mais específicas 

para esse novo mundo informado na narrativa, afirma Bordwell (2006, p. 58). 

Compreender  uma história,  nesse contexto,  pode assumir  a dimensão de um esforço 

épico,  hercúleo,  seja  essa a  vontade  do espectador.  A compreensão de uma história 

passa a permitir muitas dimensões e os comportamentos de leitura tornam-se mais ricos
29. Um noviço – ou alguém que não foi iniciado nos mistérios de algum mundo ficcional 

da cultura – pode seguir o roteiro básico, sofrer o suficiente e ir para casa satisfeito. Mas 

o mesmo, caso deseje tornar-se um iniciado (numa grande escalada de conhecimento na 

cultura popular), pode vasculhar a obra em busca de informação escondida no filme e 

fora dele (BORDWELL, 2006, p. 59)30 – nos produtos licenciados, que também servem 

para expandir os mundos e aquecer a economia. E, tornar-se um connoisseurs engajado 

da cultura popular é uma forma de sociabilidade31 que também faz parte do consumo de 

produtos da cultura contemporânea.

No fim do século passado, vários realizadores sofisticaram o paradigma, elevando o 

worldmaking a outro nível, veja o caso de Peter Jackson e O Senhor dos Anéis (2001-

2003).  Na  produção,  todos  os  cenários,  figurinos  e  artefatos  foram  produzidos 

artesanalmente e Jackson supervisionou a pós-produção de cada cena. Com o dinheiro 

28 Tradução livre.  “The first strong push, I believe, was provided by Kubrick's 2001: A Space Odissey,  
which was researched as no science-fiction film ever had been. Its sets teemed with casually inserted  
props donated by the  likes  of  Bell  Telephone,  the Defense  Deparment,  and General  Dynamics.  The  
trappings are as overwheming as the fancy Star Gare optics. Kubrick had given thought to what an  
astronaut's  meal  might look like,  or  how VoicePrint  identification would work.  As if  in reply to the  
antiseptic  primness  of  Kubrick's  spaceship,  Ridley  Scott  demanded  a  grubbier  but  no  less  detailed  
enviroment for Alien.”
29 Cf. Eco, 1989.
30 Tradução livre. “Story comprehension was now multidimensional: a novice could follow the basic plot,  
but she could enjoy it even more if she rummaged for microdata in the film or outside it. By the turn of  
the century, several filmmakers were taking worldmaking even further. The makers of the Lord of the  
Rings trilogy shrewdly anticipated the demand for more ample treatment of Middle Earth by publishing  
tie-in books that gave backgroundon characters and history.” 
31 Os espectadores perspicazes e dedicados que percebem o jogo de referências (“dialogismo intertextual” 
nas palavras de Eco (1989, p. 125) divertem-se com a obra e com o jogo de referências, sendo 
recompensados com a possibilidade de participar dos grupos exclusivos de aficcionados.
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que arrecadou detendo os direitos do merchandising de SW, Lucas criou a seu próprio 

império  de  fabricar  sonhos:  tem  uma  produtora  independente  (Lucas  Films),  uma 

divisão de mixagem de áudio (THX), uma divisão de entretenimento eletrônico (Lucas 

Arts),  tem  participação  na  Industrial  Light  &  Magic  (efeitos  especiais)  e  tem  um 

grandioso  e  equipado  estúdio  de  mixagem  e  pós  produção,  o  Skywalker  Ranch, 

responsável por produções independentes como A Caixa (2009), escolhidas a dedo pelo 

próprio Lucas. Ironicamente, buscou tanta independência no mercado que hoje ele pode 

controlar uma produção do início ao fim como um grande estúdio32. 

É necessário investigar  no tecido  da narrativa  como funciona  o  worldmaking  e que 

efeito  opera  no  espectador.  A  essa  altura,  sabe-se  porquê  é  interessante  e  viável 

economicamente investigar em mundos agigantados. E por que esses mundos são tão 

atraentes ao grande público a ponto de tirar diretores da obscuridade e promovê-los a 

produtores independentes? Evidências começam a se acumular: 

a) mundos extensos permitem estratégias de sociabilidade para os conhecedores; 

b) conhecer um mundo ficcional em detalhes permite experimentá-lo de uma  

forma diferenciada, que é quase como participar dele. 

Até então,  sabe-se que os filmes são constituídos por um conjunto de estratégias de 

produção de  efeitos:  cognitivos,  sensoriais  e  emocionais.  Sabe-se  também que todo 

filme narrativo – já que existem filmes que não são narrativos – é organizado em torno 

de uma história com início, meio e fim, amarrados por nexos causais. O que constitui 

essa narrativa, o que a mantém coesa e como, a partir da narrativa, nascem os mundos 

ficcionais é o que a argumentação a seguir se propõe a expor.  

Narrar é, antes de mais nada, estabelecer um recorte dos eventos a serem narrados. Isso 

vale para narrativas orais, escritas, audiovisuais etc. É agenciar esses eventos de modo a 

compor  um  enredo  coerente,  organizado  segundo  nexos  causais  e  obedecendo  a 

32 Os criadores  de Matrix também alteraram a cadeia produtiva, “espalhando pontos fundamentais do 
enredo de  sua  trilogia  cinematográfica  em diversos  momentos  de  jogos  eletrônicos,  curta  metragens 
animados e no próprio website do filme. Para compreender o filme e completar todas as lacunas deixadas  
pelo caminho, se faz necessário acessar o mundo ficcional por diversos meios de comunicação, expandido 
o modelo de obra aberta discutido por Umberto Eco (1968).
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princípio que creditam plausibilidade à narrativa, princípios de verossimilhança: narrar 

o plausível em detrimento do possível. 

Narrar uma história exige escolhas por parte do narrador sobre o que incluir no enredo e 

o que deixar de fora porque narrar todas ações que compõem uma história tem o mesmo 

efeito que não narrar coisa alguma33. Narrar infinitamente é o papel das sereias de  A 

Odisséia,  que  levavam os  marinheiros  à  loucura  não  por  serem belas,  mas  porque 

cantavam/narravam sem parar. Narrar ordenadamente é papel da musa, que inspira o 

poeta no primeiro verso: “O homem canta-me, ó Musa, o multifacetado, que muitos / 

males  padeceu,  depois  de  arrasar  Tróia,  cidadela  sacra”.  Eis  que  narrar  é,  como 

conhecer, um processo de natureza organizadora e não aleatória34: 

"Observe-se, naturalmente, que tanto o conhecimento dos textos 
como o conhecimento do mundo não passam de dois capítulos 
do  conhecimento  enciclopédico  e  que,  portanto,  numa  certa 
medida,  o  texto  se  refere  sempre,  seja  como  for,  do  mesmo 
patrimônio cultural. "(ECO, 1989 , p. 127).

Na  esfera  da  recepção,  de  quem  lê  ou  assiste  uma  história  se  demanda  atenção, 

memória,  posse de repertório cultural,  capacidade de a compreender,  exige-se que o 

leitor ou a audiência esteja atento para investir cognitiva e emocionalmente na história 

narrada, compreendê-la e se deixar afetar por ela. Assim, do ato de narrar e da relação 

da narrativa com a instância apreciadora nasce uma economia da informação que, por 

sua vez, é responsável por pautar a apreciação. 

2.1 Fábula, enredo e mundo ficcional

Economizar é administrar recursos e gerenciar necessidades em relação à construção de 

programas de efeitos que possam atender às demandas emocionais de seu espectador e 

33 Logicamente, se todos os elementos de um sistema fossem relevantes, então nenhum o seria, já que  
conhecer sistematicamente é justamente fazer seleções de relevância, estabelecer hierarquias e relações  
entre os elementos do conjunto. Da mesma forma, se todos os elementos do mundo material  fossem 
relevantes à cognição humana, então conhecer seria um processo inviável pois não existiram modulações 
e oposições que favorecem a construção de conceitos e analogias. 
34 Cf. Gomes, 1992.
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proporcionar a ficção: a economia interna à narrativa governa a relação entre duas de 

suas estruturas fundamentais do ponto de vista do texto35: a fábula e o enredo. 

A fábula é a ação (peripécias e desenlaces) compreendida como uma cadeia de eventos 

organizada segundo nexos causais com duração e espaço definidos, é a ação tal qual ela 

se desenvolveria se não estivesse sendo contada. O enredo é o arranjo da fábula em 

forma de  narrativa,  constituindo  assim um conhecimento  sistemático  sobre  a  fábula 

porque organiza o seu conteúdo de acordo com princípios poéticos específicos de cada 

sistema, ou de cada enredo36. 

A fábula e o enredo são estruturas presentes em outros sistemas semióticos narrativos e, 

embora  possa  existir  fábula  sem enredo,  não existe  enredo sem fábula,  porque não 

existe forma sem conteúdo. Umberto Eco explica que fábula é o esquema fundamental 

da  narração,  a  lógica  das  ações  e  a  sintaxe  das  personagens,  o  curso  de  eventos 

ordenado temporalmente. Já o enredo diz respeito à história como é contada, conforme 

aparece na superfície, com os seus deslocamentos temporais, saltos para a frente e para 

trás, descrições e digressões (ECO, 2002, p. 85).

Tampouco o enredo pode moldar/recortar qualquer parte do conteúdo. O enredo não é 

qualquer  parte  da  fábula,  ele  é  constituído  a  partir  do  que  é  necessário  contar,  do 

verossímil.  No fim das contas, é ao enredo que o espectador tem acesso, a fábula é 

construída  depois  a  partir  de  inferências  e  aplicação  de  esquemas  mentais  e 

procedimentais (BORDWELL, 1985, p. 49-50). Os esquemas mentais e procedimentais 

decorrem da reorganização das informações fornecidas pelo enredo através do aparelho 

cognitivo do leitor/espectador segundo nexos causais.

Todo  enredo,  por  ser  um  conteúdo  selecionado  e  organizado  compreensivamente, 

constitui uma forma de conhecimento sistemático, e em seu bojo apresenta um mundo 

ficcional,  que  pode  ser  muito  parecido  ou  mais  ou  menos  parecido  com o  mundo 

cotidiano - referencial de qualquer narrativa, mesmo as fantásticas. O mundo ficcional 

35 Por texto,  entenda o conjunto de instruções  escritas,  faladas,  visuais  ou audiovisuais  que visa  ser  
resgatado  no processo  de leitura  ou de apreciação  no intuito  de fazer  a  obra ser  entendida,  afetar  e 
emocionar o seu leitor. 
36  Cf. Gomes, 2004a, 2004b.
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pode ser definido e compreendido propriamente como um sistema (ou uma forma de 

conhecimento  sistemático,  ou  um conjunto  de  saberes,  derivado  do  enredo),  que  é 

construído cognitivamente à medida que vai é dado a conhecer na narrativa. 

No mundo ficcional,  distribuem-se entidades  ficcionais,  personagens e  ações  e  com 

referência às regras do mundo real são estabelecidas relações e comportamentos. Assim, 

o enredo oferece as instruções para a leitura e fruição da obra narrativa, pois cabe ao 

enredo  nos  informar  sobre  as  circunstâncias  daquele  mundo  ficcional  as  quais 

desconhecemos ou para as quais muito possivelmente estejamos despreparados. 

Cabe  ao  leitor  aceitar  o  acordo  de  leitura  se  quiser  e  se  estiver  emocionalmente  e 

culturalmente qualificado para isto. A ficção, portanto, enquanto fenômeno derivado da 

fruição  de  um  tipo  de  obra  narrativa  advém  de  um  acordo  firmado  entre  obra  e 

espectador, através do qual o espectador permite que a obra opere em si os seus efeitos e 

coopera  com ela  com essa  finalidade:  a  ficção  é  um fenômeno  gestado a  partir  do 

acionamento,  execução e complementação da obra através do aparelho cognitivo  do 

espectador: a coisa feita é, em verdade, um processo psicológico. Ou, de outro modo, a 

ficção é o encontro das necessidades da obra com as do espectador. Através dessa  

cooperação, o espectador acessa o enredo, e, por consequência, o mundo ficcional. 

Sobrepõem-se então duas compreensões complementares de enredo: 

a) ele é constituído de informação organizada em sistema, seja esta informação 

visual, audiovisual, sonora, escrita ou mesmo falada - ou seja qualquer tipo de 

informação disponível na obra e acessível pelos órgãos do sentido e capaz de ser 

organizada pela compreensão humana. Por um lado, é a informação cotidiana da 

obra  narrativa  e  por  outro,  em  decorrência  de  ser  informação  disponível  à 

cognição; 

b) ele é também um construto cognitivo do apreciador. 
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O conjunto de instruções apresentadas pelo enredo, ao comporem um sistema, permitem 

a inferência,  por parte  do analista  ou do espectador  de segundo nível,  de regras  de 

composição  do  mundo  ficcional  apresentado  na  narrativa,  o  que  lhe  permite  a 

compreensão  prática  do  mundo  ficcional  e  a  compreensão  teórica  da  expansão  em 

continuações  nos  mais  diversos  meios  e  suportes  narrativos.  Ou  seja,  a  análise  

compreensiva  da  configuração  inicial  do  sistema  permite  que  o  mesmo  possa  ser  

expandido continuamente seguindo as regras por ele determinadas. 

O  mundo  ficcional  acaba  ele  também  assumindo  uma  acepção  mais  ampla:  ele  é, 

estritamente, o conjunto ordenado de informação disponível no enredo da obra sobre o 

funcionamento de seus elementos narrativos e, concomitantemente, destaca o conjunto 

de condições que devem ser seguidas para que ele possa ser continuamente povoado de 

entidades e situações (relações possíveis entre as entidades). Como afirma Currie (2005, 

p. 178), 

“Para cada ficção, há um conjunto de coisas que é adequado 
fazer de conta, e outro que não. Podemos dizer que o conteúdo 
de  uma  ficção  é  simplesmente  o  que  a  obra  determina  ser 
apropriado fazer de conta. Em outras palavras: o conteúdo da 
obra é aquilo que é de faz-de-conta (no sentido proposicional) 
para aquela obra”. 

Nesse processo, cabe a inovação pela adição de entidades novas que seguem regras e 

fórmulas  já  conhecidas  e  esperadas  para permitir  o  próprio reconhecimento  daquele 

mundo ficcional como tal.

São  esses  possíveis  narrativos  circunscritos  pelo  construto  “mundo  ficcional”  que 

pautam as continuações de uma obra ou sua serialidade pressupondo que se fará uma 

manutenção do pacto ficcional fazendo-o funcionar para as continuações também. O 

mundo não se confunde com a fábula porque esta é uma informação menos sistemática 

da ação,  mais  primitiva,  despida de recorte  e  de estilo,  enquanto o mundo já  é  um 

conhecimento sistemático apreensível no enredo, sendo parte fundamental deste mesmo 

enredo (ECO, 1994). O mundo tem então um caráter proposicional sobre a fábula e 

sobre o enredo. 

A título de exemplo, vide o seguinte conto dos irmãos Grimm: 
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O Camundongo, o Pássaro e a Linguiça

Uma certa vez, um camundongo, um pássaro e uma linguiça encasquetaram 
de morarem juntos, e, de fato, por um bom tempo conseguiram viver bem 
confortáveis e felizes. Além do mais, pouparam bastante e tornaram-se bem 
ricos. Era tarefa do pássaro voar todos os dias até a floresta, trazendo lenha; 
e, do camundongo, trazer água, acender o fogo e por a mesa para o jantar.  
Já a tarefa da lingüiça era cozinhar as refeições.

Aqueles que por muito tempo prosperam, com freqüência começam a ficar 
preguiçosos  e  ansiar  por  novidades.  Ora,  aconteceu  de  um dia  o  nosso 
pássaro  encontrar  na  floresta  um  de  seus  amigos,  a  quem  bastante  se 
vangloriou de sua bela situação. Mas o outro pássaro dele se riu a valer, 
chamando-o de tolo por dar tanto duro, enquanto os outros dois ficavam em 
casa com as tarefas mais fáceis. Pois depois de acender o fogo e trazer a 
água, o camundongo descansava em seu quartinho até ser chamado para 
estender  a  toalha  da mesa.  E quanto à  linguiça,  esta  sentava-se junto a 
panela e nada tinha a fazer a não ser garantir que a comida estivesse bem 
cozida na hora do jantar,  quando a tudo untava com manteiga e a  tudo 
salgava para ser servido;  coisa que não levava nem bem um minuto.  O 
pássaro  voou  para  casa  e  colocou  a  sua  carga  no  chão.  Então,  todos 
sentaram-se  à  mesa  e,  depois  da  refeição,  foram  deitar-se,  dormindo 
tranquilos até a manhã seguinte. Poderia a vide ser melhor do que isto?

Mas, no dia seguinte,  o pássaro,  a quem o amigo ensinara o que fazer, 
recusou-se a ir à floresta, declarando haver feito papel de bobo o bastante. 
Deviam agora modificar as coisas e alternar a vez em cada tarefa. Embora o 
camundongo e a lingüiça implorassem que as coisas continuassem como 
estavam, o pássaro venceu a discussão. Tiraram então na sorte o que cada 
um faria naquele dia, e calhou da linguiça ter de buscar a lenha, enquanto o 
camundongo seria o cozinheiro e o pássaro traria a água. 

O  que  sucede  quando  as  pessoas  são  assim  tiradas  do  trabalho  mais 
adequado a elas? A linguiça dirigiu-se para a floresta, o passarinho acendeu 
o  fogo,  o  camundongo  preparou  a  panela.  Em  seguida,  o  pássaro  e  o 
camundongo esperaram o retorno da lingüiça com a lenha do dia seguinte. 
Mas  a  lingüiça  tanto  se  demorou  que  ambos  julgaram  que  algo  lhe 
acontecera;  e  lá  se  foi  o  pássaro  procurá-la.  Não  muito  longe  dali, 
encontrou um cachorro na estrada que lhe confessou haver se deparado com 
uma pobre lingüiça e,  julgando-a caça permitida,  a derrubara no chão e 
comera.  O  pássaro  acusou  o  cão  de  assalto  e  assassinato,  mas  os  seus 
argumentos foram inúteis, pois o cão alegou ter encontrado a lingüiça fora 
de seu ambiente apropriado e exercendo uma ocupação que não lhe cabia; 
portanto, a tomara por uma espiã e a executara. O passarinho juntou a lenha 
tristemente e voltou para casa, onde relatou ao camundongo o que vira e 
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ouvira. Os dois muito se entristeceram, mas concordaram em permanecer 
juntos e fazer o melhor possível. 

O pássaro foi estender a tolha na mesa,  e o camundongo foi preparar o 
jantar. Porém, ao tentar transferir a comida para a tigela, o camundongo 
caiu na panela e se afogou. Quando o pássaro entrou na cozinha para levar 
a tigela para a mesa, não mais encontrou o cozinheiro. Vasculhou por tudo: 
jogou a lenha daqui  para ali,  chamou pelo camundongo e o buscou em 
todos os cantos, mas nada do cozinheiro. Nesse meio tempo, uma fagulha 
caiu sobre a lenha que logo pegou fogo. O pássaro zuniu para buscar água, 
mas, na pressa, o seu balde caiu no poço, e ele, atrás do balde. E assim 
termina  a  história  desta  família  esperta.  (GRIMM & GRIMM, 2006;  p. 
190-192)

Ao enredo pertence o texto citado acima, é o que se acabou de ler. O enredo é marcado 

pelo  recorte  temporalmente  ordenado  da  ação,  pela  instância  narradora,  que  pode 

intervir  na  história  ou  não,  e  por  marcas  de  estilo.  Essas  intervenções  da  instância 

narradora são viáveis em qualquer narrativa embora não sejam usadas em todas. No 

exemplo acima, elas são constituídas por comentários como: 

a) “Uma certa vez”, 

b) “Aqueles  que por  muito tempo prosperam, com freqüência  começam a ficar  

preguiçosos e ansiar por novidades”; 

c) “O que sucede quando as pessoas são assim tiradas do trabalho mais adequado  

a elas?” 

Eles funcionam como comentários sobre a ação organizando-a em um programa poético 

que  delimita  uma moralidade  específica  e  objetiva  escarnecer  da  desobediência  dos 

personagens à  ordem “social”  compreendida  como natural  e  certa  àquele mundo.  O 

recorte temporal da ação opta por narrar a destruição da singular família em detalhes – 

cerca de dois dias na vida da família - ao invés de narrar o processo que culminou na 

configuração inicial do núcleo família. Certamente, é uma opção que valoriza um nó 

dramático sombrio em detrimento de um nó dramático otimista, delimitando assim o 

tom da historieta. 
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A fábula é inferida a partir do enredo, a saber: três seres pensantes diferentes montam 

uma núcleo  familiar  unido por  laços  de amizade  e  cooperação mútua  e  dividem as 

tarefas de acordo com suas capacidades singulares.  Quando os seres trocam as suas 

atribuições diárias entre si mostram-se desqualificados para realizarem as novas tarefas 

que lhes são atribuídas e a família desmorona. 

O mundo ficcional é constituído pelas regras de fabulação obtidas – passíveis de serem 

particularizadas pelo espectador e pelo analista - na fruição do enredo: no mundo da 

historieta, animais e um item gastronômico são articulados e capazes de praticar ações 

tipicamente humanas e culturais, como recolher lenha, pôr a mesa e cozinhar. Também 

sentem emoções e alternam estados de espírito tipicamente humanos - inveja, vaidade, 

cansaço, descontentamento e preguiça. Como a ação da história está focada no jantar, 

não é informado sobre demais ações e sentimentos humanos e embora demais atitudes 

humanas sejam possíveis narrativos plausíveis (pois não foram interditadas no enredo) 

elas também são improváveis (pois não foram demonstradas no enredo). 

A  presença  do  cão  na  história  permite  ao  leitor  inferir  que  apesar  de  possuírem 

predicados  humanos,  os  tais  animais  falantes  também se  comportam como  animais 

convencionais em muitos aspectos, justificando o final infame da linguiça e delimitando 

um possível conteúdo moral  conservador ao conto. Uma possível continuação deste, 

supõe-se, deveria levar estes aspectos da tessitura do mundo ficcional em conta. Isto 

porque  expandir  uma  história  por  meio  de  continuações  não  é  apenas  continuar 

estabelecendo recortes pautados pela verossimilhança, mas recortes que também sejam 

coerentes à proposta daquele mundo ficcional já apresentado37. 

Como se pode notar, o mundo ficcional contém a fábula tanto quanto o enredo contém a 

fábula. Embora o mundo decorra do enredo (que é o ponto de contato entre a narrativa e 

o  espectador),  o  mundo  pode  possuir  consideravelmente  mais  elementos  do  que  o 

enredo  que  o  define,  porque  os  mundos  podem  ser  aumentados  infinitamente, 

obedecendo-se às regras do sistema (GOODMAN, 1995).

37 Cf. Eco, 1989.
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Assim, o mundo é o construto que fica na mente do espectador e do produtor e é a esse 

esquema mental que as sequências de uma narrativa se reportam. Se o enredo consiste 

em  conhecimento  sistemática  acerca  da  fábula,  os  mundos  ficcionais podem  ser 

compreendidos como sistemas de símbolos que ordenam, classificam e categorizam as 

entidades  de  seu  escopo.  Inaugurados  em  uma  narrativa,  fornecem  parâmetros 

exaustivamente para continuações: 

“Muito  da  feitura  do  mundo,  mas  de  modo  algum  tudo, 
consiste, muitas vezes de uma forma combinada, em separar e 
reunir:  por  um lado,  em dividir  totalidades  em partes  e  em 
separar  espécies  em  subespécies,  analisar  complexos  em 
características componentes,  traçar distinções;  por outro lado, 
em compor totalidades e espécies a partir de partes, membros e 
subclasses,  combinar  características  em  complexos,  e  fazer 
ligações.” (GOODMAN, 1995, p. 44).   

As regras que constituem o sistema são convencionais,  porém isso não os exime de 

apresentarem  coerência  interna  passível  de  ser  avaliada  pela  própria  dinâmica  do 

esquema38.  Nessa  dinâmica  e  nessa  coerência  repousam  o  pacto  ficcional  e  a 

plausibilidade de um sistema organizado por uma narrativa e essa coerência é testada no 

espectador que acompanha longas narrativas ficcionais. 

2.2 A tessitura da intriga

O espectador tem que cumprir o que se espera dele, seguindo a trilha de leitura, ou não 

conseguirá fruir a obra, que por conta disto não atingirá o seu propósito e destinação: 

sem espectador a obra não opera, o enredo não funciona, o mundo não é construído e a 

ficção não acontece. 

A trilha de leitura encontra-se no enredo da narrativa, então para se entender o papel do 

espectador é preciso aprofundar o entendimento do que dele se espera no texto. Deve-

se, para tanto, entender a narrativa pelo que ela tem de mais essencial, a tessitura de sua 

intriga. Como são estabelecidas as proposições que geram mundos no espectador? E 

como o espectador reage a elas criando uma “atitude” ficcional na esfera da cognição?

38 Cf. Goodman, 1956, 1995, 2006; Goodman & Quine, 1947.
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O papel  mediador  da  tessitura  da  intriga  entre  um estágio  da  experiência  prática  e 

poética  que  a  precede  e  um  estágio  interpretativo  e  hermenêutico  que  a  sucede  é 

fundamental  para  uma  melhor  compreensão  da  relação  entre  tempo  e  narrativa 

(RICOUER, 1994). Também serve à identificação e sistematização de parâmetros de 

avaliação  do  funcionamento  interno  da  obra:  da  sua  economia  e,  portanto,  da  sua 

plausibilidade enquanto sistema simbólico ficcional. 

Segundo Ricoeur, a tessitura da intriga, enquanto esforço mimético por parte do autor 

da uma obra narrativa, é um processo que pode ser melhor entendido quando dividido 

em três etapas sucessivas e complementares, etapas as quais ele chama de mímese I, II e 

III.

 

A temporalidade,  aspecto  fundamental  de  toda  narrativa,  é  levada  à  linguagem39 na 

medida em que esta configura e reestrutura a experiência temporal. A temporalidade 

passa a ser um dos aspectos fundamentais e determinantes da organização da história 

em um sistema. Ou, de outro modo, o sistema audiovisual que é o filme está organizado 

fundamentalmente sobre a disposição dos elementos que constituem a sua narrativa em 

função da sua temporalidade. 

Compor  o  enredo  pressupõe  imitar  a  ação,  ou  imitar  a  ação  no  que  ela  possui  de 

fundamental (de acordo com a Poética).  No primeiro estágio da mímese (I), deve-se 

identificar o que é geral na ação por seus traços estruturais, suas mediações simbólicas e 

estruturas temporais40: 

“Primeiro, se é verdade que intriga é uma imitação da ação, é 
exigida  uma  competência  preliminar:  a  capacidade  de 
identificar  a  ação  em geral  por  seus  traços  estruturais:  uma 
semântica  da  ação  explicita  essa  primeira  competência. 
Ademais, se imitar é elaborar uma significação  articulada da 

39 Ou, nesse caso, como a linguagem cinematográfica não é exatamente uma linguagem e o termo quando 
se refere a cinema configura-se em metáfora. Linguagem pode ser plenamente compreendido nesse caso 
como “texto”,  acepção  ampla  que  constitui  um tipo  de  conhecimento  estruturado  em uma forma de 
significação sistemática, expressiva e delimitada por uma instância criadora. 
40 “A inteligibilidade engendrada pela tessitura da intriga encontra um primeiro ancoradouro na nossa 
competência de utilizar de modo significativo a trama conceitual que distingue estruturalmente o campo 
da ação do campo do movimento físico. Digo a trama conceitual de preferência ao conceito da ação, para 
sublinhar o fato de que o próprio termo ação, tomado no sentido estrito daquilo que alguém faz, extrai sua 
significação distinta de sua capacidade de ser utilizado em conjunção com qualquer um dos outros termos 
da trama inteira.” (RICOEUR, 1994, p. 88)
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ação,  é  exigida  uma  competência  suplementar:  a  aptidão  de 
identificar o que eu chamo de as mediações simbólicas da ação 
[que] são portadoras de caracteres mais precisamente temporais, 
donde procedem mais diretamente a própria capacidade da ação 
a ser narrada e talvez a necessidade de narrá-la.”  (RICOEUR, 
1994, p.88)

Ações normalmente implicam fins que podem ou não ser confirmados ou previstos, mas 

comprometem  aqueles  da  qual  a  ação  depende,  e  remetem  a  motivos.  Ações  são 

realizadas por agentes, responsáveis pelas consequências de suas ações; eles são dotados 

de qualidades  éticas  que os tornam nobres ou vis. Os agentes  interagem:  cooperam, 

lutam  ou  competem  com  outros  agentes  também  dotados  de  predicados  morais. 

Ademais, agir é fazer coincidir o que um agente pode fazer com aquilo que sabe fazer.  

Todos os  agentes  estão submetidos  às  circunstâncias  que não produziram.  As ações 

resultam consequentemente em mudanças na sorte dos agentes: em direção à felicidade 

ou ao infortúnio. 

Compreender a trama conceitual em seu conjunto e compreender cada elemento como 

membro  do conjunto  é  ter  compreensão  prática  sobre  a  ação,  mesmo  porque  esses 

elementos estão em relação de intersignificação e operam conjuntamente em totalidades 

temporais efetivas (RICOEUR, 1994, p. 88).

As formas simbólicas à qual Ricoeur se refere são processos culturais auto-referentes 

que  articulam  e  medeiam  a  experiência  dentro  da  própria  cultura.  Antes  de  serem 

submetidos à interpretação, os símbolos (nesse sentido) são interpretantes internos da 

ação:  “Enfim, essas articulações simbólicas da ação são portadoras de caracteres mais 

precisamente  temporais,  donde procedem mais  diretamente  a  própria  capacidade  da 

ação a ser narrada e talvez a necessidade de narrá-la.” (RICOEUR, 1994, p. 88). As 

práticas simbólicas nos enredos ficcionais são análogas às práticas simbólicas no mundo 

material,  mesmo que seja apenas uma analogia parcial,  de certos aspectos, de certas 

propriedades ou características, e não das práticas em suas totalidades: nada vem do 

nada. 
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Representar  práticas  simbólicas  na  ficção  envolve  copiar  um  número  determinado 

aspectos  de  práticas  simbólicas  do  mundo  material  e  reconstruí-las  segundo  as 

necessidades do mundo ficcional: 

“E assim,  temos  de  admitir  que,  para  nos  impressionar,  nos 
perturbar,  nos  assustar  ou  nos  comover  até  com  o  mais 
impossível dos mundos, contamos com nosso conhecimento do 
mundo real.  Em outras  palavras,  precisamos  adotar  o  mundo 
real como pano de fundo.” (ECO, 1994, p. 89). 

Este esforço de compreensão prática pressupõe notar e entender quais aspectos do fazer, 

do poder-fazer e do saber-poder-fazer pertencem à construção poética. 

Além da  imitação  da  ação  e  da  imitação  das  práticas  simbólicas,  deve-se  “imitar” 

também o tempo da história, ou o tempo da ação. O tempo da ação equivale ao tempo 

que levaria para a ação ser percebida ao se desenrolar normalmente, caso não estivesse 

sendo contada mas efetivamente acontecendo diante de uma testemunha. Também pode 

ser chamado de tempo da fábula (ECO, 1994). 

O  agenciamento  dos  fatos  pelo  mímese  é  o  mediador  entre  os  acontecimentos 

individuais e uma história organizada numa totalidade inteligível, em um sistema. Para 

isso,  o enredo sintetiza  em um ato  configurante  fatores  tão  heterogêneos  quanto  os 

listados na primeira mímese. Porém, como lembram tanto Eco (1994) quanto Ricoeur 

(1994), toda narrativa acrescenta ainda traços discursivos que a distinguem de uma mera 

sequência de frases de ação.  A função desses  traços  é engendrar  a composição  das 

modalidades de discursos narrativos, constituindo o estilo da narrativa.

A segunda mímese medeia dois polos, o dos acontecimentos e o da história, e extrai 

uma imitação de sucessão de eventos ligados por vínculos de causa e efeito. O tempo da 

segunda mímese  sintetiza  e  manipula  o tempo da história  (da ação ou da fábula)  e 

resulta  no tempo do discurso.  É obra de uma estratégia  textual  que interage  com a 

resposta (prevista) dos leitores e lhes impõe um tempo de apreciação. Ou, dito de outro 

modo, impõe à fábula narrada um término e lhe dá a dimensão episódica configurada no 

enredo  (ECO,  1994):  “Compreender  a  história  é  compreender  como  e  porque  os 

episódios sucessivos conduziram a essa conclusão, a qual, longe de ser previsível, deve 
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finalmente  ser  aceitável,  como  congruente  com os  episódios  reunidos” (RICOUER, 

1994, p. 105). 

E, finalmente, a história pode ser reativada como retorno ao momento do fazer poético 

no terceira estágio da mímese. Neste, está implicada a dimensão prática, pragmática, da 

Arte Poética aristotélica41. A terceira mímese marca a intersecção entre o mundo do 

texto e o mundo do leitor: a intersecção do mundo configurado pelo poema e do mundo 

no qual a ação efetiva exibe-se e exibe sua temporalidade específica em toda a sua 

gloriosa forma ficcional, feita, programada (RICOUER, 1994, p. 110). 

O  terceiro  estágio  do  esforço  mimético  constitui  o  território  próprio  da  leitura, 

interpretação e análise da narrativa. É nele que a obra se apresenta à fruição do leitor, 

que é constantemente convocado a empregar a sua enciclopédia cultural para avaliar a 

plausibilidade do que assiste, se deseja manter-se filiado ao pacto ficcional.

2.3 A dimensão pragmática da poética de um filme

Apreciar um filme narrativo de ficção demanda do espectador a capacidade de fazer 

uma  série  de  operações  mentais  que  envolvem  complementação  e  subtração  de 

elementos da narrativa. O espectador deve fazer uma série de inferências e suposições 

tais como: 

a) objetos e personagens persistem no espaço da narrativa mesmo quando estão 

fora do quadro; 

b) um personagem possui a mesma identidade em aparições sucessivas; 

c)  que  um filme  falado  em inglês  não vai  subitamente  mudar  para  galego.  

Como  afirma  Eco,  “O processo  de  fazer  previsões  constitui  um aspecto  emocional 

necessário da leitura  [de qualquer texto ficcional] que coloca em jogo esperanças e 

medos,  bem  como  a  tensão  resultante  de  nossa  identificação  com  o  destino  dos 

41 Cf. Gomes, 1996, 2004b.
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personagens” (ECO, 1994, p. 58). A memória tem um papel fundamental no processo, 

que deve ser compreendido como um comportamento ativo de construção guiado por 

schemata,  esquemas  ou  modelos  mentais  decorrentes  do  contexto  cultural  e  de 

experiência prévia. Os schemata não são modelos naturais e inatos da percepção, eles 

são aprendidos culturalmente: assim como se aprende a ler, e se aprende a ler ficção,  

aprende-se a ver filmes (BORDWELL, 1985). 

A  partir  dos  schemata são  geradas  hipóteses  de  compreensão  e  hipóteses  de 

interpretação. Tanto o espectador quanto o analista devem compreender o filme, ambos 

devem  estar  na  primeira  apreciação  sujeitados  voluntariamente  ao  pacto  ficcional. 

Espera-se do analista  porém que ele  esteja preparado para desmontar  a  máquina do 

filme e compreender como ela faz em si o que faria costumeiramente com qualquer 

espectador construindo assim uma média, um modelo, da apreciação (GOMES, 2004a). 

As  hipóteses  geradas  a  partir  do  emprego  dos  schemata costumam ser  testadas  no 

decorrer da narrativa42 e a continuidade do pacto ficcional no caso de narrativas muito 

extensas depende fundamentalmente disto: 

“Compreender  a  narrativa  requere  atribuir-lhe  alguma 
coerência.  Em  nível  local,  o  espectador  deve  compreender 
relações  entre  personagens,  linhas  de  diálogo,  relações  entre 
planos e assim por diante. De forma mais ampla, o espectador 
deve testar a informação da narrativa em busca de consistência: 
o todo final  funciona de modo compreensível? Por exemplo, 
uma  série  de  gestos,  palavras  e  manipulações  de  objetos 
favorece um sequência cuja ação corresponde a 'comprar pão'?” 
(BORDWELL, 1985, p. 34) 

Os schemata podem atuar a partir de protótipos como grandes templates (ou modelos) 

que indicam a macroestrutura da narrativa, e a partir de esquemas procedimentais, ou da 

recuperação do saber prático sobre a ação. 

Toda narrativa é encadeada a partir de conexões causais (BORDWELL, 1985). Numa 

narrativa, o que não é resultado de conexão causal acaba por constituir tempos mortos, 
42 Tradução livre. “Comprehending a narrative requires assigning it some coherence. At a local level, the  
viewer  must  grasp  character  relations,  lines  of  dialogue,  relations  between  shots  and  so  on.  More  
broadly, the viewer must test the narrative information for consistency: does it hang together in a way we  
can identify? For instance, does a series of gestures, words, and manipulations of objects add up to the  
action sequence we know as ‘buying a loaf of bread’?”. 
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esvaziados de ação, que servem normalmente para atrasar os desenlaces das peripécias 

(ECO, 1994). As conexões causais são particularmente importantes, muito mais do que 

conexões sequenciais porque, para validar uma narrativa como plausível, empregam-se 

os  schemata para  compará-la  com  os  acontecimentos  como  se  encadeariam  e 

desenrolariam no mundo material – garantidas as possibilidades circunstanciais para sua 

existência e desenvolvimento. E é mais plausível que as coisas tenham motivos do que 

simplesmente se sucedam sem aparentes causas.

Ao assistir um filme, o espectador se submete a uma forma temporal programada. Sob 

circunstâncias  normais  de  apreciação,  o  filme  controla  de  modo  absoluto  a  ordem, 

frequência, e duração da apresentação dos eventos. O espectador não pode pular um 

momento maçante ou prender-se a um momento, voltar para uma passagem anterior ou 

começar pelo fim do filme e assistir de trás pra diante no cinema. Por conta disso, a  

primeira apreciação de um filme narrativo no cinema funciona diretamente nos limites 

das habilidades perceptuais-cognitivas do espectador. 

Nesse  cenário,  uma  lacuna  só  será  completada  quando  o  enredo  permitir  e  tempos 

esvaziados  de  ação  terão  que  ser  tolerados.  Uma  lacuna  pode  estar  escondida  tão 

habilmente  que  o  espectador  pode  não  lembrar  como  o  truque  foi  elaborado.  Fica 

evidente que nos vários processos de narração no cinema depende-se da manipulação do 

tempo. O ritmo na narrativa cinematográfica consiste em forçar o espectador a fazer 

inferências  em uma  determinada  frequência.  A  narração  governa  o  que  e  como  se 

podem ser feitas as inferências esperadas (BORDWELL, 1985) e regulamenta assim as 

proposições do mundo ficcional que inaugura, a frequencia e a quantidade de aspectos 

presentes em sua exposição. 

Eco (1994, p. 125) lembra que quando se ouve uma série de frases recontando o que 

aconteceu a alguém em algum lugar, a princípio se colabora reconstruindo um universo 

que possui coesão interna baseada em relações de causa e efeito e só depois é que se 

decide se as frases devem ser aceitas como uma descrição do mundo real ou de um 

mundo imaginário, não importando propriamente a ordem temporal em que os eventos 

aconteceram. Ou seja, tanto mais coerente e, fundamentalmente, tanto mais eficaz é uma 

57



narrativa, quanto mais bem amarrada por nexos causais for o enredo e quanto mais bem 

localizada e precisas forem as suas lacunas em função das expectativas do espectador 

médio daquele tipo de obra. 

Em última instância, a proposição de um mundo ficcional está estabelecida a partir dos 

nexos  de  causalidade  tecidos  no  texto.  E,  por  necessidade,  a  atitude  do  espectador 

perante  o  texto,  seu  dispor  em assumir  uma  atitude  participativa  no  jogo  ficcional 

decorre  da  capacidade  do  texto  em  encantá-lo  com  suas  regras,  via  nexos  causais 

plausíveis e bem amarrados. 

A habilidade  do  espectador  de  construir  uma  fábula  coerente  depende  de  repetidas 

referências  aos  eventos  da  história  inseridas  no  próprio  texto  com maior  ou  menor 

habilidade implicando na maior facilidade ou dificuldade em acessar a narrativa. Para 

manter esclarecidos os principais desenlaces possíveis da ação e certificar que hipóteses 

sejam  lançadas,  validadas  e  contestadas,  a  narração  deve  reiterar  as  coordenadas 

causais, temporais e espaciais da fábula. A repetição pode aumentar a curiosidade e o 

suspense,  abrir  e  fechar  lacunas,  dirigir  o  espectador  em direção  às  hipóteses  mais 

prováveis  ou  em direção  às  menos  prováveis,  retardar  a  revelação  de  resultados  e 

assegurar que a quantidade de informação nova sobre a fábula não se torne excessiva 

(BORDWELL, 1985). 

2.4 A Verossimilhança

A plausibilidade, ou verossimilhança tende a ser determinada (normalmente de forma 

naturalizada pelo espectador43) através do modo como os esquemas de compreensão do 

texto ficcional funcionam entre si: os esquemas propõem ordenamento e propriedades 

aos  personagens,  às  situações  e  ao  mundo  ficcional.  Os  esquemas  também  podem 

eventualmente transcender o texto da própria obra.

43 Embora seja naturalizado, não implica que não seja um processo ativo, análogo ao comportamento  
perante a ficção.
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Bordwell  (1985)  fornece  o  seguinte  exemplo:  se  Marlene  Dietrich,  em  um  filme, 

aparece cantando em um cabaré, isto pode ser justificado no filme porque é lá em que 

conhecerá  o protagonista  (motivação  interna  da narrativa);  porque é  realístico,  se  o 

filme se propôs a ser lido nessa chave; porque ela interpreta uma cantora de cabaré; e 

transtextualmente, Dietrich costumava aparecer cantando em grande parte dos filmes 

em  que  atuou,  é  este  um  aspecto  da  sua  persona  artística  que  a  identifica  e  a 

particulariza: 

“Com freqüência,  algumas  inferências  devem ser  revisadas  e 
algumas hipóteses desconsideradas enquanto a narrativa retarda 
os  desenlaces.  Enquanto  algumas  hipóteses  sofrem 
modificações constantes, podemos isolar momentos críticos nos 
quais  algumas  são  claramente  confirmadas,  refutadas  ou 
deixadas em aberto. Em qualquer caso empírico, esse processo 
como um todo acontece nos termos estabelecidos pela própria 
narrativa, pelo equipamento perceptual-cognitivo do espectador, 
e  pelas  circunstâncias  da  recepção  e  experiência  prévia.” 
(BORDWELL, 1985, p.39)44

A afirmação de Bordwell deixa claro que é possível buscar formas de compreensão e 

acesso ao texto ficcional  fora do filme45.  E este consiste em um processo comum e 

natural à cultura, resumido em frases do tipo: “Viu o novo Tarantino?” ou “Viu o novo 

do Bruce Wyllis?”.

Em acordo,  como afirma Aumont  (2006),  o  verossímil  consiste  em uma espécie  de 

relação  do  texto  ficcional  com a  opinião  comum  e  com  outros  textos,  fornecendo 

parâmetros e um quadro de referências. O verossímil também é estabelecido a partir do 

funcionamento interno da história narrada. A partir disto, constitui um princípio geral 

que serve para garantir o funcionamento do mundo ficcional. 

Considerado  o  texto  ficcional  um  sistema  simbólico,  a  estrutura  organizada 

sistematicamente de uma ficção só se sustenta se as relações  entre os elementos do 

sistema, hierarquicamente dispostos e determinados, forem constantes e coerentes no 

desenrolar da história e no contínuo processo de mobiliar e distender o mundo ficcional. 
44 “Often some inferences must be revised and some hypotheses will have to be suspended while the 
narrative delays payoff. While hypotheses undergo constant modification, we can isolate critical moments 
when some are clearly confirmed, disconfirmed, or left open. In any empirical case, this whole process  
takes place within the terms set by the narrative itself, the spectator’s perceptual-cognitive equipment, the  
circumstances or reception, and prior experience.” (BORDWELL, 1985, p. 39)
45 Esse recurso não foi interditado pela Poética do Filme.
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As regras do jogo ficcional só podem ser mudadas durante o jogo se esta mudança já 

estivesse prevista no início do jogo de alguma forma, se este tipo de mudança fizer parte 

do programa da obra,  ou do corpus temático a que a obra pertence.  A exceção que 

confirma a regra são os filmes cuja lei fundamental é a mutabilidade de suas regras,  

como é o caso de  Cidade dos Sonhos (2001) de David Lynch46 e de  Esse Obscuro 

Objeto do Desejo (1977),  de Luis Buñuel47.  A relação do espectador  com os outros 

filmes desses diretores os faz enquadrar essas obras em outros conjuntos de expectativas 

que acabam por prever essa mutabilidade de estratégias poéticas e até mesmo ansiar por 

elas. 

O que deve ser notado aqui é que tanto Bordwell quanto Aumont apontam a existência 

de critérios de plausibilidade assemelhados e aplicáveis em esquemas de compreensão 

do filme. O quadro conceitual de Bordwell não é antitético ao marco teórico de Aumont, 

pelo contrário, são complementares. Os critérios apontados pelos dois autores podem 

ser incluídos em duas categorias: 

a) critérios de funcionamento interno da obra; 

b)  critérios  que  relacionam  a  obra  ao  contexto  do  campo  de  produção  

cinematográfico. 

Os  critérios  internos  são  os  mais  simples  de  serem  identificados  através  de  uma 

metodologia  de  análise  interna  pois  estão  na  obra,  são  explicitados  pela  própria 

narrativa  e  concernem aos  princípios  econômicos  que orientam a  coerência  interna. 

Envolvem a identificação e análise de elementos estruturais, fundamentais, da mímese 

como  observados  por  Ricoeur  (1994)  e  das  relações  entre  as  temporalidades  da 

narrativa:  o tempo da fábula,  o tempo do enredo e o tempo de apreciação48.  Podem 

46 No  filme,  a  atriz  Naomi  Watts  interpreta  dois  personagens  diferentes.  Além  disso,  a  história  é 
segmentada em dois episódios distintos com climas emocionais e programas de efeitos diferenciados. O 
primeiro episódio traz uma ambientação de filme de investigação, com elementos do cinema de terror 
(música,  iluminação,  susto),  o  segundo  traz  elementos  do  imaginário  melodramático  (excesso  de 
emoções,  enlace  afetivo  que deu  errado,  heroína  de classe  média  oprimida)  e  os  dois  se unem para  
comporem uma poética enigmática temperada com sugestões de leitura freudiana.
47 Duas atrizes interpretam a mesma personagem neste filme pertencente à tradição do surrealismo. 
48 O tempo da história e o tempo do discurso constituem o tempo na obra de ficção. O tempo da história 
faz parte do conteúdo da história. O tempo de discurso é o resultado da estratégia textual que interage  
com a resposta dos leitores e lhes impõe um texto de leitura (ECO, 1994). Ou, dito de outro modo: o  
tempo da história é tempo que os acontecimentos da fábula levaram para se desenrolar.  O tempo do 
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envolver também o apagamento ou explicitação das marcas da enunciação, que é um 

critério da ordem do estilo49: “Poderíamos dizer que esse it – que no começo da história 

ainda não se evidencia, ou talvez esteja presente apenas numa série de pequenos traços 

– no final  de nossa  leitura  se  identificará  com o que toda  teoria  estética  chama de 

‘estilo’” (ECO, 1994, p.21).

Os  critérios  externos,  por  outro  lado,  localizam  o  filme  em  relação  ao  campo  de 

produção, incluindo aí o seu contexto de produção e o seu regime de apreciação.  A 

tradição pós-aristotélica retomou a noção de verossímil como possível perante o senso 

comum e a enriqueceu com uma segunda espécie de verossímil: 
“é  verossímil  o  que  está  conforme  as  regras  de  um gênero 
estabelecido. Num caso como noutro (= senso comum, regras 
de  um  gênero),  é  com relação  a  discursos  e  a  discursos  já 
pronunciados  que  se  define  o  Verossímil,  o  qual  já  aparece 
assim  como  um  resultado  de  corpus:  as  leis  de  um  gênero 
provêm das obras anteriores a este gênero, vale dizer, de uma 
série de discursos (a não ser que tenham sido explicitamente 
formuladas num discurso especial, arte poética ou outra); e o 
senso comum não é senão um discurso inumerável e disperso já 

discurso  é  o tempo construído  através  do enredo.  O tempo de  leitura  é  o  resultado  dessa  operação. 
(BORDWELL, 1985). 
49 Uma estratégia muito comum ao cinema contemporâneo é o apagamento das marcas de enunciação. 
Freqüentemente, os realizadores do filme utilizam diversos modos e meios para criar uma mostração mais  
realista e argumentar através da obra que a tela fez-se janela. Tentam justificar a presença de narrações,  
voz em off,  voiceover e até mesmo do uso da escala de planos ou da montagem. NO Senhor dos Anéis 
(2001, 2002, 2003), por exemplo, a história é contada do ponto de vista dos hobbits e dos elfos, que estão  
presentes em todos os eventos do enredo e sumarizam a narrativa no prológo e no epílogo através de 
narração em off, over e até em flashback. Assim, exime-se a narrativa de um narrador onisciente exterior 
à fábula. O caminho inverso, fornecer indícios da presença do aparato de registro cinematográfico como 
forma de obter plausibilidade, também é trilhado. Explicando: alguém morre violentamente em um filme 
de horror, e o sangue espirra na câmera, escorrendo pela lente. Tanto câmera quanto lente são entidades 
que não existem no filme enquanto fenômeno, mas que são pontuadas e enfatizadas pelo sangue. É um 
recurso  diferente  do plano tremido durante  a  representação  de um terremoto,  por  exemplo.  O plano 
tremido pode ser entendido como um plano subjetivo, um deslocamento do olhar sobre a narrativa para o 
olhar do espectador.  O sangue escorrendo na lente não aciona apenas uma subjetivação do plano, ela 
denuncia a existência do aparato. Em um filme que preza por um programa de efeitos de horror, fazer o  
sangue esguichar em direção ao espectador é também ganhar plausibilidade: torna o assassinato mais 
plausível, mais violento como é próprio das poéticas de horror. No exemplo, a mostração empreende um 
ato de autoconsciência (BORDWELL, 1985). Apontar a existência de uma entidade como a câmera é 
indicar que não fosse pela barreira da lente, a morte foi tão violenta e o sangue é tão  real que poderia 
sujar  o público. Precisamente porque o espectador  sempre saiba que está  assistindo a uma ficção de  
horror, ele espera ser enojado e assustado de forma criativa, engenhosa. Ou seja, a presença da entidade-
câmera não quebra o pacto ficcional. Pelo contrário, é um dispositivo que faz parte do programa e tem o  
intuito de fortalecer o contrato entre leitor e texto. Atrai para a representação predicados como  realística e 
documental. A mesma estratégia é empregada em A Paixão de Cristo (2004) com o finalidade de tornar o 
filme mais realístico na suas representações da violência. Aqui, resulta em efeitos próprios da tragédia:  
horror e compaixão.
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que se compõe,  em última análise, do que dizem as pessoas” 
(METZ, 1972, p.228). 

O texto fílmico pode ser, depois de experimentado pela primeira vez, avaliado a partir 

de elementos como 

a) a opinião comum; 

b) chave de leitura do filme; 

c) pertencimento a um gênero (ou a um corpus temático); 

d)  persona  artística  dos  atores  no  star  system,  que  são  assim  esquemas  de 

validação  das  narrativas  pelos  seus  respectivos  enredos  (e  pelos  mundos 

ficcionais) na percepção do espectador.

Os critérios externos estão sempre muito emaranhados. Por exemplo: a identificação da 

persona artística (d) pode constituir um aspecto da opinião comum (a), assim como a 

chave  de  leitura  (b)  e  o  pertencimento  a  um  gênero  ou  corpus  (c)  são  critérios 

dificilmente dissociáveis.  Em última instância,  todos os quatro critérios decorrem de 

uma  noção  ampliada  de  opinião  comum,  de  aspectos  que,  no  fundo,  pertencem ao 

common sense, à razão comum do espectador previsto no filme: 

“Sabe-se que, para Aristóteles, o Verossímil (τό έιχός) definia-
se como sendo o conjunto do que é possível aos olhos do senso 
comum, e se opunha assim ao conjunto do que é possível aos 
olhos  das  pessoas  que  sabem  (supondo-se  que  este  último 
‘possível’ coincida com o possível verdadeiro, o possível real). 
As  artes  da  representação  –  e  o  cinema  é  uma  delas  que,  
‘realista’  ou ‘fantástico’,  é sempre  figurativo e quase sempre 
ficcional – não apresentam todo o possível, todos os possíveis, 
mas apenas os possíveis verossímeis.” (METZ, 1972, p.228).

O verossímil é passível de ser sintetizado pelo que é previsível (de forma implícita ou 

explícita)  a partir  da economia da narrativa em função da qualidade da mímese.  No 

filme narrativo convencional, o previsível é indicado principalmente (mas não de modo 

exclusivo) pela escala de planos, mesmo quando eles omitem informações fundamentais 

aos desenlaces). A escala de planos tem dupla função: contar a ação que deve se passar 

naquele segmento da narrativa e também dispor elementos que darão subsídios para um 

ação posterior ou uma ação que até já pode ter acontecido no tempo da narrativa. Na 
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construção  e  na  análise  da  narrativa  cinematográfica,  devem  ser  os  efeitos  que 

determinam as causas (AUMONT, 1995; BORDWELL, 1985). 

A opinião comum é extremamente mutável ao longo do tempo. Com isto, o verossímil é 

estabelecido sempre em função de conveniências e convenções, restringindo o número 

de  possíveis  narrativos  imagináveis  e  as  regras  através  das  quais  o  verossímil  é 

estabelecido  normalmente  são  regras  normalmente  reconhecíveis  pelo  público  pelo 

menos em parte. Mesmo o filme mais inesperado e inovador se apoia no que já foi feito 

em termos de cinema e de narrativa, mesmo que seja para desconstruir as expectativas 

do seu leitor. 

Os possíveis narrativos imagináveis tendem a ser reconhecíveis porque fazem parte da 

ampla  enciclopédia  audiovisual  disponível  na  cultura,  contudo  essa  competência 

enciclopédica pode ser limitada pelo texto ficcional (ECO, 1994, p. 120). A partir disto, 

percebe-se  que  o  verossímil  passa  a  corresponder  a  uma  organização  do  conteúdo 

banalizado  ao  longo  de  outros  textos  fílmicos  e  as  mudanças  de  parâmetros  de 

verossimilhança pagam tributo aos parâmetros adotados anteriormente. Assim, os novos 

parâmetros passam a ser empregados porque os antigos deixam de funcionar (para os 

propósitos de um filme que quer ser novidade). 

Os  parâmetros  de  verossimilhança  podem  tornar-se  clichês  quando  repetidos  com 

frequência durante um período. O clichê é um dispositivo que já não causa mais os 

efeitos programados originalmente porque é explícito o seu caráter de artifício. Apesar 

disso,  o  clichê  pode  ser  usado  como  estratégia  poética  para  gerar  referências  e 

homenagens a outras obras, é o que Eco (1989, p. 125) chama de “dialogismo cultural”. 

Clichês podem também fazer parte de um determinado programa poético fundamentado 

extensamente em estratégias  de repetição.  Embora algumas narrativas  se apoiem em 

algumas espécies de clichê50, uma parte delas parece  estar sempre se reinventando para 

atender  à  expectativa  e  necessidade  do  seu  público  por  novidades  (mesmo  que  a 

50 Os filmes de terror apresentam uma infinidade de exemplos: as heroínas frágeis que perdem todos os  
entes queridos para os assassinos em Halloween (1978), em A Hora do Pesadelo (A Nightmare on Elm 
Street, 1984) e em Pânico (Scream, 1996).
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novidade  seja  a  reciclagem  de  uma  ideia  que  fez  sucesso  uma  geração  antes):  “A 

constituição  de  uma  tradição,  com  efeito,  repousa  sobre  o  jogo  da  inovação  e  da 

sedimentação. É à sedimentação, para começar por ela, que devem ser relacionados os 

paradigmas que constituem a tipologia da tessitura da intriga.” (RICOUER, 1994, p. 

107). 

Faz-se necessário ressaltar,  porém, que o novo sistema é tão convencional  quanto o 

antigo, só que são convenções reformuladas que despertam e ativam a participação do 

espectador para obras consumidas como “novidade”. São vários produtos com aparência 

de  obras  originais  que,  em verdade,  são  repetições  e  a  repetição  constantemente  se 

manifestou  nas  formas  artísticas  do  passado,  como  a  comedia  dell’arte,  na qual  os 

atores improvisavam com poucas variações a partir de um esquema pré-estabelecido. 

Esse discurso estético reverbera na afirmação dispersa na cultura e em parte da teoria 

estética  de  que  as  obras  de  arte  são  objetos  únicos  e  originais,  rejeitando  as  obras 

resultantes dos novos meios de comunicação de massa (ECO, 1989, p. 121-123): 

“Ora, esses paradigmas, eles próprios oriundos de uma inovação 
anterior, fornecem regras para uma experimentação ulterior no 
campo narrativo. Essas regras mudam pressionadas por novas 
invenções, mas mudam lentamente e até resistem à mudança, 
em  virtude  do  próprio  processo  de  sedimentação.  [...]  Há 
sempre  lugar  para  a  inovação na  medida  em que o  que,  em 
última instância,  é produzido na poièsis  do poema é,  sempre 
uma  obra  singular,  esta  obra.  E  por  isso  que  os  paradigmas 
constituem somente  a  gramática que regula a composição de 
obras novas – novas antes de se tornarem típicas” (RICOUER, 
1994, p. 108).

A  ficção  é  costumeiramente  construída  explorando  essa  oposição  entre  “novo”  e 

“velho”, ou, dito de modo mais justo, entre estratégias muito empregadas e estrategias 

pouco empregadas. 

A ficção aumenta aquilo que poderia ser denominado como repertório experimental do 

espectador.  Este,  na  ficção,  pode defrontar-se  com experiências  não-familiares  com 

segurança.  Seus  sentimentos  são  testados  confortavelmente  sem  a  sobrecarga  de 

consequências que a vida impõe (ECO, 1994; RICOEUR, 1994). 
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Se  mundos  são  sistemas  –  conjuntos  de  informação  organizada  por  uma  narrativa 

ficcional – que categorizam os elementos que lhe pertencem, como afirma Goodman 

(1995), então a verossimilhança é uma propriedade a ser buscada no intuito de definir 

coerentemente um quadro de referências comparando e relacionando o texto ficcional 

ao mundo material que é, sempre em última instância, a matéria-prima para qualquer 

ficção. 

Um texto ficcional,  um filme etc.,  pode ser plausível,  verossímil,  ou não. Ora,  se o 

sistema  que  é  o  mundo  decorre  da  narrativa,  que  só  existe  na  apreciação  e  que  é 

“construída” pelo aparelho cognitivo do espectador em processos mentais  ativos que 

envolvem  memória  e  aplicação  de  esquemas  mentais,  então  não  seria  papel  do 

espectador julgar ele mesmo uma obra plausível ou não? Sim. Porém, textos ficcionais, 

como foi visto com a metodologia poética, não pertencem a qualquer um e sim ao leitor 

inscrito e previsto na obra, seja ela aberta ou fechada e o que aqui se chama obra tem 

necessidades  muito  específicas.  Mas,  para  tal,  ela  precisa  de  um  espectador  com 

necessidades complementares.

As obras escolhem seus apreciadores pelo poder que eles possuem de completá-las em 

sua execução, na existência que só é possível mediante a apreciação. E os espectadores, 

como escolhem as suas obras?
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3.
ASPECTOS DA FICÇÃO:

Instruções implícitas e necessidades emocionais em jogo

Na leitura de um texto ou na apreciação de um filme, espera-se que o texto intervenha 

constantemente para informar aos leitores sobre os vários aspectos do mundo ficcional 

que eles talvez desconheçam, inclusive aspectos referentes ao recorte temporal criado na 

obra narrativa e isto faz parte das estratégias do programa de efeitos da obra. Ler um 

texto  de  ficção,  ou  no  nosso  caso,  apreciar  um  filme  de  ficção  é  como  apostar 

constantemente em um jogo de azar: às vezes o espectador erra, às vezes, acerta e segue 

com o prêmio, no caso, a compreensão do que se assiste e seus efeitos emocionais. 

O espectador está sendo submetido ao autor-modelo do texto de ficção. Instruções de 

leitura e apreciação da obra disponíveis no seu programa poético, o autor-modelo pode 

se revelar por meio da maneira como se organiza uma história, por meio não do enredo 

mas do discurso narrativo (ECO, 2001, p. 42). 

É preciso, no consumo e apreciação da ficção, ter noção dos critérios econômicos que 

orientam o texto ficcional, das regras do jogo, porém os critérios não estão literalmente 

lá, eles são apenas exemplificados no decorrer da história. Na jogo poético da ficção, 

muitas vezes, não há a figura do croupier. Ou seja, os critérios que orientam um enredo 

e, consequentemente, que orientam um mundo ficcional são apreendidos na apreciação, 

durante o próprio jogo:

“Não  pretendo  afirmar  que  uma  pessoa  esteja  predisposta  a 
imaginar, de modo involuntário, que, quando ela acredita que q 
necessariamente reconhece um princípio de faz-de-conta, onde 
q é, então faz de conta que p também é. É preciso que seja de 
seu entendimento que, sempre que for verdadeiro que q é, quer  
ela  saiba ou não,  então  p será  ficcional.  Pode ser  difícil  de 
afirmar se esse é seu entendimento, uma vez que este pode ser 
totalmente  implícito.  Mas  a  espontaneidade  de  uma  pessoa 
imaginar  que  p é,  ao  saber  que  q  é,  surge  como  um  forte 
indicativo de que ela considera  p como tendo sido ficcional, 
mesmo antes de ela realizar que q é” (WALTON, 2005, p. 121).
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Os  critérios  econômicos  que  orientam  a  ação  no  mundo  ficcional  dizem  respeito, 

especificamente,  à relação entre a ação narrada e a manipulação da temporalidade e 

como essa equação se manifesta no enredo. Quando se fala em economia interna da 

narrativa,  refere-se ao fato de que toda narrativa é construída como um recorte bem 

delimitado  sobre  uma  fábula,  que  é  a  informação  mais  básica  sobre  uma  história 

completa. 

Se a ficção é eficaz, normalmente é porque os critérios que orientam a narrativa são 

coerentes,  corretos,  em suma:  verossímeis.  O que é  verossímil  constitui  uma opção 

criteriosa pelo que é plausível em detrimento do que é possível, autorizando uma obra 

de ficção a imitar qualquer coisa dentro de limitações impostas pelo próprio sistema de 

conhecimento que a obra narrativa inaugura e que, posteriormente, observa. 

Na história mencionada do camundongo, do pássaro e da linguiça, apenas o pássaro está 

autorizado a voar, tanto que o camundongo morre ao cair na panela. Foi demonstrado 

pela história que é verossímil que o pássaro voe, mas não o camundongo ou a linguiça, 

o que permitiria, talvez, a ambos escaparem dos seus respectivos desfechos e resultaria 

em  outra  configuração  à  história,  ao  seu  pacto  ficcional  e  aos  seus  princípios  de 

verossimilhança. Pássaros voam, mas camundongos e linguiças não falam no mundo 

real. No mundo daquela ficção, pássaros e camundongos falam, mas só pássaros voam, 

eis a regra implícita naquele jogo ficcional.

Os critérios que orientam o texto são evidências, são pistas que demandam uma forma 

de complementaridade e de atividade por parte do espectador. No exemplo, o leitor deve 

perceber que objetos inanimados no mundo real podem ter aspectos humanos no mundo 

da  história,  porém desconhece  quais  são  estes  aspectos  humanos  dados  aos  objetos 

inanimados  até  que  a  história  lhe  explique  os  parâmetros.  Mas  o  espectador  foi 

convocado a isto, e se autorizou a sofrer os efeitos da obra. 

O conto dos Grimm começa com o famoso  “Era uma vez” (“Es war einmal...”), um 

chamado  à  aventura  instituído  pelos  contos  de  fadas.  Naturalmente,  durante  a 

apreciação  de  uma  obra  ficcional,  a  coerência  do  mundo  é  testada;  o  leitor  tece 
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hipóteses e faz inferências necessárias à continuidade da apreciação da narrativa e da 

manutenção do pacto ficcional: será uma história com final feliz? O pássaro conseguirá 

localizar a sua amiga, a linguiça? O que resultará da família de amigos após a morte da 

prematura da linguiça? 

No  desfrute  da  ficção,  promete-se  ser  fiel  às  sugestões  de  uma  voz  que  não  diz 

explicitamente  o  que  está  sugerindo,  eis  um aspecto  fundamental  do  contrato  entre 

ficção e leitor-modelo.  O leitor-modelo corresponde àquele que pode experimentar a 

obra de modo mais pleno, cumprindo as instruções tais quais ela estão postas na obra – 

no que se chama de trilha de leitura – para sofrer-lhe os efeitos. (ECO, 1994, p. 118). O 

leitor-modelo do conto dos Grimm não se perguntaria se haveria conteúdo humorístico 

no fato da linguiça ser a responsável pelo jantar? O analista, que possui outro nível de 

leitura, se perguntaria isto.

Se o desfrute da ficção não é apenas seguir as instruções da obra narrativa, se consiste 

em um processo cognitivo,  intelectual,  ativo  por  parte  do espectador,  o  desfrute  da 

ficção implica também em reconhecer as obras pelo seu estatuto de ficção? A resposta é 

sim.

Nem tudo presente  na  obra  é  fundamental  ao  seu  desenlace.  Existem tempos  mais 

esvaziados de ação, funções narrativas que se repetem sem finalidade aparente a não ser 

ocupar  tempo,  ações  que  servem para  enfatizar  uma  ou  outra  característica  de  um 

personagem, alimentar tramas secundárias que são apenas adereços ao mundo e que não 

influenciam largamente  na trama principal  etc.  Se uma obra é  eficaz,  todos os seus 

elementos  funcionam  organicamente  para  construir  coerência  da  ação  e  do  tempo 

ficcional necessário ao seu desenrolar. Essa refiguração da experiência temporal na obra 

ficcional é constituída de artifícios que têm efeito direto no jogo entre espectador e obra. 

Uma abundância de detalhes pode ser não tanto um artifício de representação quanto 

uma estratégia para colocar o espectador no ritmo julgado necessário para a fruição da 

obra, retardando e obscurecendo os desfechos possíveis (ECO, 1994). 
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Segundo Smith (2005), os estudos sobre a ficção costumam afirmar  que aquele que 

sofre a experiência ficcional – que se dispõe a e permite à obra operar em si os seus 

efeitos  programados  –  perde  sua  consciência  habitual,  entrando  em  um  estado  de 

passividade  que  não  demanda  esforço  perceptivo:  esse  estado  de  in-consciência 

constituiria um dos aspectos fundamentais da própria experiência ficcional. Ainda de 

acordo com Smith, a variante moderna dessa ideia admitiu que os conceitos de ilusão ou 

sonho se  transformassem  em  metáforas  dominantes  para  explicar  o  fenômeno  da 

espectatorialidade nas obras audiovisuais. Ou seja, os efeitos operados pela mimese da 

obra poética audiovisual  no espectador,  naquele que a percebe,  o colocariam em tal 

estado de torpor diante da obra que esta poderia enganá-lo totalmente,  tendo efeitos 

duradouros. Esse pensamento ecoa de uma escola inteira que pensou a comunicação 

como tendo efeitos  de longo alcance  e,  possivelmente,  até  ilimitados,  inspirados  na 

experiência com a propaganda militar de duas grandes guerras mundiais.

A caracterização do espectador  como alguém que se entrega a  um sonho ou a uma 

ilusão  não  é  uma  característica  atribuída  exclusivamente  ao  cinema.  O  cinema 

produziria um efeito sobre a ficção comparável às performances do teatro moderno: a 

força ilusória do meio seria suficientemente potente para transformar a natureza do jogo 

e modificar a própria instituição da ficção. Esta é uma implicação central da tradição de 

grandes  estudiosos  do  cinema  como  André  Bazin  (BAZIN,  1985;  2005)51,  Sigfried 

Kracauer52 e Jean Mitry53. 

51 “A crença de Bazin na natureza realista da imagem fotográfica levou-o certamente a uma predileção 
pelos filmes realistas, mas apenas nos seguintes aspectos: ele achava que a maioria dos filmes se adapta 
ao seu material em vez de trabalhar contra ele, e que todo cineasta, não importa quais as suas intenções,  
deve levar em conta a natureza realista de seu material, mesmo que queira deformar ou distorcer esse  
material” (ANDREW, 2002, p. 119).
52 Sigfried Kracauer (KRACAUER, 1997) observou características do cinema semelhantes, em especial, à 
própria  fotografia.  As  fotografias  preservariam  o  caráter  de  reprodução  da  realidade,  apesar  das 
inevitáveis transformações que ele admite acontecerem no registro fotográfico. Como se dá na fotografia 
realista, o cinema não apenas usaria um assunto da realidade no processo de criação, mas também exporia  
o mesmo assunto na  obra.  A câmera  teria  um único  compromisso  e  este  compromisso  seria  com a 
realidade  material,  passível  de  ser  apreendida  pela  máquina;  ela  deveria  funcionar  como  artefato  
exclusivo de apreensão objetiva da realidade, conduzindo o público por uma realidade enquadrada na tela, 
que se pudesse estender para fora dela: o que estivesse sendo mostrado na tela, no quadro, não deveria ser 
concluído pela câmera.
53 Mitry identificou um efeito que chamou de lógica da implicação.  A lógica da implicação favoreceria a 
transformação da imagem cinematográfica em linguagem e coincidiria com a narratividade  do filme. 
Tanto a montagem como a narratividade seriam conseqüências dessa corrente de indução provocada pela  
sucessão de imagens cinematográficas (MITRY, 2000).
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Sobre a natureza da impressão de realidade no cinema, que exemplifica a euforia diante 

do meio de comunicação, afirma Aumont:

“A  riqueza  típica  do  cinema  deve-se  igualmente  à  presença 
simultânea  da  imagem  e  do  som,  o  último  restitui  à  cena 
representada seu volume sonoro (o que não é o caso na pintura, 
no romance),  dando assim a impressão de que o conjunto de 
dados perspectivos da cena original foi respeitado. A impressão 
é muito mais forte quando a reprodução sonora tem a mesma 
‘fidelidade fenomenal’ que o movimento” (AUMONT, 2006, p. 
150).

Antes  do  cinema,  o  teatro,  a  pintura  e  a  literatura  ficcional  também  haviam  sido 

descritos como fábricas de ilusão. A figura do observador iludido remonta pelo menos 

ao Renascimento (BORDWELL, 1985; SMITH, 2005)54. Mesmo sem negar que o meio 

cinematográfico tem atributos particulares que possivelmente agreguem mais força à 

ficção  como  afirma  Jacques  Aumont  (1995),  Smith  (2005)  afirma  que  é  preciso 

reconhecer que é excessiva a sugestão de que ele transforma por completo as nossas 

categorias e experiências representacionais. 

O conceito de ilusão e as demais metáforas  do engano não são capazes  de explicar 

adequadamente a nossa experiência com a ficção, seja ela cinematográfica ou não. As 

peculiaridades da experiência ficcional são muito mais bem compreendidas utilizando-

se noções como as de atenção, imaginação, e percepção, do que de falsa crença, ilusão 

ou sonho. 

Hugo Münsterberg já afirmava que o cinema era a arte: 

a) da atenção, pois é um registro organizado de uma determinada ação segundo 

os mesmos caminhos pelos quais o espírito dá sentido ao real; 

b)  da  memória  e  imaginação,  pois  permitem  justificar  a  compreensão  ou  a 

diluição  do  tempo,  a  noção  do  ritmo,  da  possibilidade  de  flashback,  da 

representação dos sonhos e da própria invenção da montagem; e 

54 Vide, por exemplo, as contraposições de Heinrich Wölfflin em Conceitos Fundamentais de História da  
Arte (1989) entre a estética do classicismo e a do barroco na pintura, escultura e arquitetura através das 
conjuntos  de  regras  que  orientam a  percepção  das  duas  estéticas  sobre  a  construção  da  imitação  de 
perspectiva.
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c) das emoções. Rudolf Arnheim insistia no fato de que a visão absolutamente 

não se reduz a uma questão de estímulo da retina, sendo um fenômeno mental 

que implicaria toda uma gama de percepções, associações, memorização55: 

“Depois  da  guerra,  no  contexto  do  Institut  de  Filmologie,  a 
partir de 1947, ocorre novamente o interesse pelo espectador de 
cinema. os anos 30 e o recente conflito mundial acabavam de 
revelar, pela prática, o poder de impacto emocional das imagens 
cinematográficas,  em  particular  na  prática  do  cinema  de 
propaganda.” (AUMONT, 1994, p. 232)

Quando a semiologia configurou-se como teoria piloto no campo do cinema, consagrou-

se  a  partir  do  modelo  linguístico  a  uma  forma  de  análise  imanente  da  linguagem 

cinematográfica e de seus códigos que excluíam a consideração do espectador enquanto 

sujeito psicologicamente ativo (AUMONT, 1994, p. 241).

3.1 Revendo a ficção

Em geral, a ficção revela-se como ficção56, o que possibilita que a ela se responda de 

uma maneira diferenciada daquela apropriada aos acontecimentos e pessoas reais. Para 

se  responder  à  ficção  como  se  fosse  realidade,  seria  necessário  ao  espectador 

desconhecer  os  códigos  culturais  da  representação,  os  códigos  culturais  do  recorte 

narrativo, e as tecnologias que permitem a narração de eventos cinematograficamente.

David Bordwell (1985), Gregory Currie (2005), Murray Smith (2005) e Kendall Walton 

(2005) propõem afastar  os  estudos sobre a ficção  da suposição de que o fenômeno 

implica uma perda de consciência em lugar de uma ativação da percepção aprendida 

sócio-culturalmente. A resposta do espectador durante a experiência ficcional deve ser 

caracterizada  como  um  esforço  ou  uma  habilidade,  uma  vez  que  é  um  processo 

psicológico  ativo  sobre  o  qual  o  espectador  tem poder  de  decisão:  assistir  ou  não, 

55 Cf Arnheim, 1980.
56 Os espectadores primitivos (do cinema das origens), por exemplo, hesitavam entre a crença e a dúvida  
de que uma representação fosse capaz de ser tão fiel à realidade. E se os espectadores, de fato, confundem 
ficção com história, ou vacilam entre a crença e a dúvida sobre a realidade literal do que é apresentado  
ficcionalmente, não mais estão respondendo à obra como obra de ficção, e não podem, por essa razão, ser 
tomados como modelo (SMITH, 2005).

71



continuar prestando atenção ou não, admitir fazer sentido dentro da narrativa ou não, 

concordar com o possível discurso ou não etc: 

“Cinemas  e  teatros  não  são  locais  especiais  onde  assistimos 
àquilo  que  não  existe.  Tampouco  oferecem  experiências 
alucinatórias durante as quais pensamos ver o que não está lá; a 
maior parte do tempo sabemos que enxergamos apenas imagens 
em uma tela ou atores sobre um palco. E, tampouco, me parece, 
imaginamos ou fingimos ou fazemos de conta que enxergamos 
príncipes  vingativos,  criaturas  das  profundezas  ou  qualquer 
outra coisa que não está,  de fato, à nossa frente.” (CURRIE, 
2005, p. 172)

A ficção estimularia  a imaginação e as capacidades cognitivas do espectador,  não o 

conduz  a  nenhuma  espécie  de  torpor.  A  ficção  enquanto  fenômeno  não  pode  ser 

compreendida  como  uma  perda  da  consciência  habitual,  um espectro  da  resposta  a 

acontecimentos  reais.  Ao  contrário,  a  resposta  do  espectador  à  ficção  é  melhor 

caracterizada como o resultado de um esforço perceptual e cognitivo ativo e intencional. 

Por enquanto, podemos afirmar que as respostas cognitivas, sensoriais e emocionais são 

reais,  porém filtradas  pelo fato de o espectador  estar  ciente  de que se trata  de uma 

ficção. 

A espectatorialidade cinematográfica é muito mais bem compreendida como atividade 

imaginativa e perceptual. O adulto médio, dono de todas as suas capacidades mentais, 

sabe que o Mickey Mouse é um personagem ficcional e que ratos não cantam músicas, 

pilotam barcos a vapor ou têm cães de estimação. Uma criança em idade escolar, dona 

de imaginação mais selvagem, pode até se perguntar se animais não falam enquanto ela 

não está observando. Ambos, porém, ao estarem assistindo um desenho animado Disney 

que  traga  o  Mickey  como  protagonista  –  Fantasia (1960),  por  exemplo  –  saberão 

estarem contemplando,  dentro  de  um mundo  ficcional,  ações  ficcionais  de  um rato 

criado pela imaginação de um terceiro, Walt Disney. Isto acontece porque se reconhece 

um desenho animado pelo que ele é: suas dessemelhanças com a realidade saltam aos 

olhos, pois o ato de animar consiste em copiar parâmetros gerais de movimento e de 

expressão57. 

57 Cf. Quintão, 2008.
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Uma objeção frequente à perspectiva cognitivista aplicada ao cinema é a de que assistir 

a um filme não é o mesmo que ler uma obra literária, que demanda a criação mental de 

todo  o  mundo  narrado.  O  desenvolvimento  e  a  defesa  das  teorias  ilusionistas da 

espectatorialidade cinematográfica têm origem na intuição de que a ficção no cinema é 

mimeticamente mais potente do que em outras artes porque a simulação é imagética e 

sonora.  O  cinema  reproduz  em  parte  as  percepções  e  sensações  que  comporiam  a 

experiência  em lugar  de  simplesmente  oferecer  uma  sucessão  de  frases  escritas  ou 

imagens estáticas. 

Por um lado, os filmes de ficção fornecem complexos cenários narrativos, estimulando 

o envolvimento da imaginação e da atenção, de modo que se possam desfrutá-los por 

completo. Por outro lado, o filme se caracteriza como um dispositivo com a capacidade 

de induzir percepções e sensações que seriam experimentadas nas situações ficcionais 

para as quais ele estimula a imaginação do espectador (BORDWELL, 1985; SMITH, 

2005).  A imagem na  tela,  como  estímulo  imaginativo,  oferece  uma  aproximação  à 

experiência sensorial, ao passo que a descrição literária é inteiramente baseada em nossa 

habilidade e predisposição de criar imaginariamente uma descrição verbal, mas ambos 

estimulam a imaginação pois em dado momento, também se imagina o mundo descrito 

no livro de forma “naturalizada”. 

A ansiedade programada na leitura de um bom livro de terror é mais fraca do que a 

ansiedade  programada  na  apreciação  de  um  bom  filme  de  terror?  Na  escala  da 

fidelidade à representação do real, os desenhos animados seriam mímeses inferiores aos 

filmes em live action pois lidam com ilustrações em movimento e não com atuações de 

atores gravadas em película? Que se observe o exemplo de  O Rei  Leão (1994) dos 

estúdios Disney. Na fábula, o rei é assassinado pelo ambicioso irmão à la  Hamlet. O 

filme tem um programa trágico mais frágil por ser uma animação e não um live action? 

Não. A cena em que Simba, incapaz de aceitar a morte de seu pai, tenta “acordá-lo” 

(ilustração  1)  e  depois  deita-se  junto  ao  cadáver  (ilustração  2),  não  detém  menos 

emoção ou denota fragilidade no pacto ficcional em comparação com uma boa tragédia 

em live action. 
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O problema parece se constituir muito mais uma questão de grau da representação e 

diversidade de técnicas da imitação, do que uma total mudança de paradigma (SMITH, 

2005): 

“Visto que as ficções literárias mobilizam nossos sentimentos 
efetivamente, sem que, para tanto, seja necessário posicionar-
nos imaginativamente em relação direta com os acontecimentos 
por elas afigurados, a intensidade de sentimento não constitui 
um argumento para  a  adoção de um modelo distinto para  as 
ficções em meios visuais” (CURRIE, 2005, p. 187) 

Sempre que um filme ficcional deixa de representar uma ação no tempo que exibia até 

então, não há dúvida de que o espectador atenta tanto para a textualidade da ficção – e 

para o seu aspecto material - como para o que ela representa nessa ou naquela forma de 

trabalhar o tempo da narrativa (SMITH, 2005), Assim como há indícios de que, quando 

espectadores  são  confrontados  com  um  filme  que  enfatiza  aspectos  estilísticos  em 

detrimento da narrativa, o espectador tende a buscar pistas para organizar a narrativa em 

forma  de  história,  com  início,  meio  e  fim,  unidos  por  relações  de  causalidade 

(BORDWELL, 1985). 

Para compreender o aspecto temporal de uma ficção, por exemplo, deve-se estar atento 

ao fato de que o que se assiste é uma ação representada por uma instância narrativa, 

organizadora da dimensão temporal. Mesmo a compreensão mais básica de um filme 

ficcional  demanda que jamais se deixe de atentar para o fato de que o filme é uma 

representação construída com base em convenções de representação audiovisual de uma 

ação  em um determinado  recorte  temporal  (AUMONT,  1995;  BORDWELL,  1985; 

SMITH, 2005). Aceitar o estatuto ficcional da obra é uma de suas normas gerais de 

leitura,  é  um  dos  aspectos  propostos  por  todo  pacto  ficcional  em  qualquer  filme 

narrativo ficcional. Todo filme de ficção é, antes de mais nada, reconhecido como obra 

organizada para produzir efeitos, resultante de uma organização da ação a partir de seus 

elementos constituintes e do fluxo temporal e, a partir disto, se configuram as rotinas de 

apreciação. 

Sempre  que  um  espectador  assiste  a  um  filme  de  ficção  ele  firma  um  pacto 

interpretativo com a obra. Esse pacto determina as normas de leitura/apreciação do texto 

ficcional e os níveis de complementação que a obra demanda por parte do espectador. 
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Como já foi dito, nenhuma narrativa conta todos os fatos que compõem uma história: a 

diferença fundamental entre fábula e enredo determina que o enredo é um recorte ou um 

ponto de vista possível sobre a fábula,  cuja remontagem a partir  do enredo cabe ao 

espectador e ao seu aparelho perceptual cognitivo. A mera existência desse recorte é um 

indício de que há necessidade de participação relativamente intensa do espectador na 

experiência  ficcional  porque enredos,  sendo a  manifestação  da  história  acessível  ao 

espectador, apresentam lacunas e repetições (BORDWELL, 1985; ECO, 1994). 

Ora, se há uma expectativa construída sobre a repetição e se há a necessidade de lacunas 

para definir  os  momentos  preenchidos  de ações  e  de  repetições,  novamente,  fruir  a 

ficção desponta como uma atividade que envolve a consciência do seu fruidor. Se há um 

esforço cognitivo por parte deste, ele não está em um estado completamente vulnerável 

à obra ficcional: 

“o modo como aceitamos a representação do mundo real pouco 
difere  do  modo  como  aceitamos  a  representação  de  mundos 
ficcionais. [...] Só quando leio uma fábula, permito que os lobos 
falem; no resto do tempo, me comporto como se os lobos em 
questão  fossem  aqueles  descritos  pelo  último  Congresso 
Internacional da Sociedade Zoológica” (ECO, 1994, p. 96).  

O espectador se esforça para compreender e se permite emocionar não porque a obra o 

obriga, mas porque aceita os termos do contrato. Ele tem acesso ao mundo ficcional 

apresentado na obra porque quer. O que não é o mesmo que dizer que a obra comunica 

ou que o espectador dialoga com a obra: a obra ficcional apenas expressa. As respostas 

do espectador-modelo estão previstas nas instruções de leitura da obra que podem, por 

sua vez, ser extremamente sofisticadas e complexas e demandar um maior ou menor 

esforço por parte do espectador.

O espectador segue as instruções presentes e dispostas na obra, cumpre as regras do 

jogo e permite que a obra opere em si os seus efeitos, que a obra execute a sua função.  

Se ele não cumpre as regras, não sofre os efeitos e a obra não cumpre a sua finalidade 

(ECO,  1994,  p.  16).  Portanto,  para  a  obra  cumprir  o  seu  programa  de  efeitos,  o 

espectador-modelo deve estar ciente do estatuto ficcional da obra. 
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A exceção que confirma a regra é quando a obra tem um programa de efeitos estéticos e 

retóricos que servem para mascarar o caráter ficcional do texto: é o caso de filmes de 

horror como  The Blair Witch Project (1999) e  Cloverfield (2008), e os mais recentes 

Paranormal Activity (2007) e The Forth Kind (2009), que se apoiam em um pacto muito 

peculiar com o espectador, a saber, de que são na verdade registros da realidade e não 

construções ficcionais a partir dela empregando para tanto escalas de planos que imitam 

as  do  documentário  em  primeira  pessoa,  declarações  dos  atores  antes  do  “filme 

propriamente dito” começar  avisando de que se trata de uma representação de fatos 

reais etc. Ora, fazendo de conta de que não são meras ficções, mesmo a narrativa no 

documentário não depende da edição e da montagem? Não é a montagem um recorte 

sistemático e compreensivo da história? Caso contrário, apreciar o filme resultante da 

documentação de um fato levaria o mesmo tempo necessário ao fato se desenrolar tal 

como costumeiramente o faria. 

3.2 Necessidades emocionais em em jogo

Há uma barreira muito bem definida que impede interações físicas entre os mundos 

ficcionais e o mundo real – à exceção da esquizofrenia, naturalmente. Ao que parece, 

nós - as pessoas reais - somos capazes de ter e temos atitudes psicológicas diante de 

entidades e situações puramente ficcionais, mesmo apesar da impossibilidade conhecida 

e reconhecida de intervenção física. Porém, esse envolvimento carece de explicação. 

O medo de uma ameaça real, para usar o exemplo de Kendall Walton58, fundamenta-se 

na crença de que a ameaça existe ou de que possa existir. Na apreciação de um filme, 

sabe-se perfeitamente que a ameaça não é real e o espectador sabe que não está em 

perigo. O que Walton discute é se esse “quase-medo” é uma resposta emocional real ou 

um aspecto da resposta emocional real. O fato de o espectador saber que a ameaça é 

uma ficção seria, por si só, razão suficiente para negar que o que ele sente é medo. Sem 

ignorar a possibilidade da muita intensidade e complexidade da experiência diante da 

ameaça  ficcional,  é  necessário  investigar  se  a  resposta  foi  de  efetivamente...  medo. 

Talvez seja verdade que o espectador acredite, de algum modo ou em algum nível, que a 

58 Cf. Walton (2005, p. 113-139)
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ameaça seja, de fato, real:  “Diz-se que, em casos como esse, a pessoa 'suspende a sua 

incredulidade', ou que uma 'parte' sua acredita em algo em que uma outra 'parte' não 

acredita, ou que a pessoa vive um estado no qual (quase?) acredita em algo que sabe, no 

entanto, ser falso” (WALTON, 2005, p. 116).

A primeira possibilidade estabelece que a ameaça do exemplo provoca “meio” medo. 

Acreditar “pela metade” em algo significa não ter completa certeza de que ela não o 

seja. Mas o espectador não tem nenhuma dúvida a respeito de estar ou não ameaçado ou 

tomaria  uma  atitude  defensiva  real,  tal  como  fugir  do  cinema  gritando,  alertar 

autoridades e acionar a sua família para certificar-se da segurança daqueles. Mas essa 

possibilidade  sequer  é  cogitada  porque o  espectador  permanece  assistindo ao  filme, 

sofrendo  com  a  ameaça  ficcional.  Além  disso,  como  enfatiza  Walton  (2005),  os 

sintomas do espectador diante da ameaça ficcional são sintomas de certeza de perigo 

“grave e imediato”. Portanto, a possibilidade de suspensão da descrença é inteiramente 

equivocada. 

Outra  possibilidade  afirma que o espectador  teme  a  ameaça  de modo instintivo  em 

oposição  a  um temor  intelectualizado ou processado de algum modo pelo intelecto. 

Porém,  como foi  exposto no capítulo  1,  primeiro  se compreende intelectualmente  o 

filme e só então sensorial e emocionalmente. Então, até o temor se manifestar como 

efeito sensorial ou mesmo emocional, ele já foi processado em alguma instância pelo 

intelecto,  mesmo  que  o  processo  tenha  acontecido  instantaneamente  –  sem  um 

reconhecimento de que ele ocorreu. Além disso, o espectador opta por sofrer o temor 

(ou  qualquer  outra  emoção)  na  experiência  ficcional.  O  espectador  pode  ficar 

angustiado, em pânico e horrorizado durante quase todo o filme e ainda assim pode não 

sentir necessidade de sair da sala de projeção ou de parar o DVD.

Uma terceira possibilidade é que a ameaça ficcional talvez traga à mente do espectador 

as ameaças reais  por analogias  e inferências:  “Tubarão fez com que muitas  pessoas 

tivessem medo de tubarões que elas pensavam realmente existir. Mas se elas sentiram 

ou não medo dos tubarões ficcionais do filme é uma outra questão.” (WALTON, 2005, 

p. 119). 
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Verdades ficcionais existem em grupos, que constituem um “mundo ficcional”, a partir 

de proposições ficcionais imaginadas verdadeiras.  É de faz-de-conta que o espectador  

sente-se ameaçado: ele faz de conta que sente-se ameaçado e com um medo pautado 

pela crença de que, fazendo-de-conta, ele se encontra em perigo, cria a verdade de que o 

espectador está com medo: ou seja, há uma verdade ao se emocionar ficcionalmente, 

mas é uma verdade de faz-de-conta (WALTON, 2005, p. 124). 

O estado  mental  do  espectador  complementa  o  filme  a  que  ele  está  assistindo,  do 

mesmo modo  que  uma  ilustração  complementa  o  que  ela  está  ilustrando:  “O filme 

considerado isoladamente estabelece um mundo ficcional que consiste tão somente nas 

verdades de faz-de-conta que ele produz” (WALTON, 2005, p. 128), mas o espectador 

reconhece um mundo maior em que essas verdades de faz-de-conta são reunidas com as 

verdades produzidas pela sua experiência e também com as verdades produzidas em 

conjunto pelas imagens projetadas na tela. 

De modo complementar, Currie (2005) afirma existirem dois tipos de faz-de-conta: o 

atitudinal e o proposicional. Fazer de conta, do mesmo modo que desejar, pode ser uma 

atitude tomada pelo espectador  com relação a uma proposição e pode ser a própria 

proposição. O conceito primário de faz-de-conta seria eminentemente psicológico: 

“Estados de faz-de-conta, do mesmo modo, que as crenças e os 
desejos,  são  estados  funcionalmente  determinados  com 
conteúdo proposicional. As fantasias e ficções de qualquer tipo 
possuem também um conteúdo proposicional, e seus conteúdos 
podem ser explicados em termos de faz-de-conta. O conteúdo 
de uma fantasia  é  o  conteúdo do ato do sujeito  em fazer  de 
contas; o conteúdo de uma ficção é o conteúdo de um ato de 
faz-de-conta  que  seria  adequado  para  tal  ficção”  (CURRIE, 
2005, p. 178).

Se as verdades de faz-de-conta são produzidas pelo estado mental do espectador e por 

atitudes  proposicionais  previstas  na  obra,  o  espectador  não  é  um  mero  observador 

externo, passivo e à mercê da ficção. É ao atentar para a natureza da própria experiência 

real que o espectador sente e se emociona e tem acesso às verdades de faz-de-conta 

sobre a natureza de seus sentimentos. Os argumentos de Currie (2005), Smith (2005) e 

Walton (2005) estão em acordo com a Poética do Filme. 
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A teoria de Walton abarca as intuições que se escondem por trás das ideias tradicionais 

de que a atitude normal em relação à ficção envolve uma “suspensão de incredulidade”, 

expressão  que  considera  inadequada.  Inadequada  porque  sugere  de  modo  bem 

demarcado que o espectador não desacredita (completamente) no que vê na tela. Em vez 

do espectador tornar a ficção real, torna-se ele ficcional: 

“Nossa incredulidade é 'suspensa' somente no sentido de que ele 
é,  sob  alguns  aspectos,  deixada  de  lado  ou  ignorada.  Não 
acreditamos que tenha existido um Huck Finn, mas o que nos 
interessa  é  o  fato  de  que,  fazendo-de-conta,  ele  existiu  e, 
fazendo-de-conta. Ele saiu boiando pelo Mississípi e fez ainda 
uma série de outras coisas. Mas isso não demonstra qualquer 
'encurtamento de distância' entre nós e as ficções. Continuamos 
observando os mundos ficcionais a partir da realidade, por mais 
fascinados  que  possamos  estar  […]  nós  empreendemos  o 
'encurtamento da distância' não pelo alçar das ficções ao nosso 
plano, mas pela nossa descida até o seu. (Mais precisamente, 
nós nos estendemos até o seu nível, visto que não deixamos de 
realmente  existir  quando  passamos  a  existir  também 
ficcionalmente.)” (WALTON, 2005, p. 135).

Walton  sugere,  finalmente,  que  grande  parte  do  valor  do  faz-de-conta  depende  das 

necessidades  emocionais  dos  jogadores.  Enfrentando certas  situações,  envolvendo-se 

em certas atividades, tendo ou expressando certos sentimentos por meio da ficção é que 

o espectador entra em acordo com seus sentimentos de fato, que os descobre, aceita ou 

faz o que bem entender com eles, expandindo a tese corrente de que a ficção serve para 

preparar o espectador para situações concretas, além de meramente oferecer um escape 

à realidade, que não é uma possibilidade interditada nesse paradigma. 

Currie,  por  sua  vez,  enfatiza  que  o  prazer  e  a  instrução  obtidos  com a  ficção  não 

proporcionam,  imediatamente,  nenhuma  contribuição  à  sobrevivência,  mas 

provavelmente serve a necessidades mais urgentes: 

“A  habilidade  de  projetar-se  imaginativamente  em  situações 
que não estão efetivamente acontecendo implica uma série de 
vantagens.  A encenação infantil  parece se constituir em fator 
importante  no  desenvolvimento  cognitivo  da  criança,  e  algo 
análogo,  embora  de  menor  riqueza  cognitiva,  parece  ocorrer 
com os membros imaturos de outras espécies. O faz-de-conta 
também pode nos auxiliar a explicar e prever o comportamento 
de outras pessoas – até mesmo o seu comportamento discursivo 
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– ao permitir nossa projeção imaginativa em situações vividas 
por elas” (CURRIE, 2005, p. 175)

O  lugar  da  expectativa  na  apreciação  fílmica  tampouco  ataca  essa  tese  porque  o 

espectador que volta a uma mesma obra pode muito bem adicionar ao seu faz-de-conta a 

noção de que está voltando àquela história pela primeira vez59. Ou, como se pode inferir 

na argumentação de Eco, pode-se retornar a uma mesma história a um mesmo conjunto 

de  histórias  não por  necessitar  de  novidade mas  por  necessitar  daquilo  mesmo que 

aquele conjunto de narrativas tem a oferecer: 

“na realidade, onde a fórmula substitui a forma, só se alcança 
êxito decalcando os  parâmetros,  e uma das características  do 
produto de consumo é que ele nos diverte não por revelar-nos 
algo de novo,  mas  por  repetir-nos  o que já  sabíamos,  o  que 
esperávamos ansiosamente ouvir repetir e que é a única coisa 
que nos diverte” (ECO, 1993, p. 298).  

O importante  dessa perspectiva sobre a  ficção é  que a ficção  do tipo proposicional 

fabrica situações e mundos ficcionais via proposições lógicas enquanto que a atitudinal 

supre necessidades emocionais do espectador. A proposicional funciona no intuito de 

fabricar mundos.  A atitudinal aponta que a posição do espectador é uma posição de 

carência afetiva em relação à obra. 

Não apenas os mundos extensos permitem distender a experiência humana, os mundos 

também  atendem  a  demandas  emocionais  específicas:  os  espectadores  escolhem as 

obras pelas possibilidades ficcionais que elas podem proporcionar. 

 

Reformulando a questão inicial  desta  pesquisa,  quanto se pode mudar  na esfera das 

proposições ficcionais sem comprometer o mundo ficcional em um enredo do porte de 

SW? Para respondê-la é necessário primeiro localizar as principais proposições de SW. 

59 “Não se pode descobrir, a cada vez que se escuta a história, o que, fazendo-de-conta, João e o gigante 
fazem, a não ser que, a cada uma das vezes, se esqueça o que eles fizeram. Mas pode-se participar, cada 
vez, de uma nova brincadeira de faz-de-conta.” (WALTON, 2005, p. 139)
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4.
A GALÁXIA DISTANTE

Análise poética de Star Wars

O fenômeno  Star  Wars (SW)  foi  um divisor  de  águas  na  indústria  cinematográfica 

contemporânea  em  grande  parte  porque  assinalou  o  potencial  mercadológico  de 

construir  um mundo minucioso e detalhista.  George Lucas mencionou em 1977 que 

criar um mundo a partir do zero era como criar uma realidade de muitas camadas, de 

modo similar à comparação do bolo de setecentos dólares que Ridley Scott usou para 

descrever Blade Runner alguns anos depois: “Nos filmes geralmente existem uma dada 

cultura, um dado período de tempo, alguns fatores sociais aos quais a história se refere. 

Eu não tinha nada disso”, disse Lucas. 

Sagaz, ele aumentou a história para outros meios e permitiu que ela transbordasse por 

diversos segmentos da cultura como forma de permitir ao espectador complementar o 

seu mundo, que crescia cada vez mais. Ele entendeu que permitir diversos canais de 

acesso a um mesmo mundo ficcional em diversos meios de comunicação era uma forma 

de aplicar o que os estúdios fizeram no passado com as séries B60, organizando uma 

forma de engajamento cultural possível a partir do contexto socioeconômico vigente a 

partir  dos  anos  70  nos  Estados  Unidos  e  na  maior  parte  do  mundo  ocidental 

(BORDWELL, 2006, p. 59)61.

Walter  Disney  já  praticava  esse  tipo  de  comércio  e  antecipava  esse  tipo  de 

comportamento  de  consumo  da  cultura  desde  meados  dos  anos  20  (THOMPSON, 

2007), quando deixou de ser ilustrador – mero aprendiz de feiticeiro – e construiu o 

império que manteve o seu domínio até a emergência do 3D digital62. O público que 

60 A exemplo de Flash Gordon, que ia “ao ar” em episódios curtos (de 20 a 30 minutos) nos cinemas. 
61 Tradução livre. “Star Wars signaled the marketing potential of massive detailing. Lucas remarked in  
1977 that inventing everything from scratch - cloths, silverware, customs - created a 'multi-layer reality':  
'In films, you generally have a given culture, a given time-period, some social factors to which the film's  
story refers. I had nothing.' Unlike Kubrick and Scott, though, Lucas unrolled his story across a series of  
films, and from the outset this world spilled off the screen. Lucas, who published a comic book an a  
novelization  of  Star  Wars  before  the  film  was  released,  understood  immediately  that  cross-media  
worldmaking was one way to extend the studio idea of a B-series.” 
62 A  derrocada  Disney  coincide  com a  o  surgimento  e  ascensão  do  estúdio  Pixar,  que  aperfeiçoou  
estratégias  poéticas  próprias  da  comédia  e  empregou  largamente  a  tecnologia  de  3D  gerada  em 
computador em oposição à animação e ao humor tradicionais Disney. Vale ressaltar porém que este já  
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visitava  a  Disneylândia  e  que  presenciou  personagens  de  histórias  em  quadrinhos 

tornarem-se heróis da televisão estava pronto quarenta anos depois para ter acesso a um 

mundo ficcional disperso em muitos meios de comunicação. Assim, a possibilidade de 

leitura e consumo favorecida por SW já estava prevista décadas antes de Lucas tornar-se 

cineasta. Quanto mais rico o mundo, maior a possibilidade deste ser explorado pelos 

aficcionados: 

“A história fabulosa de Star Wars tornou-se uma saga. […] Os 
filmes provêm uma história que ancora a apreciação, mas spin-
offs, prelúdios, e desvios podem ser encontrados em produtos 
vinculados à franquia – novelas, histórias em quadrinhos, jogos 
de tabuleiro, videogames e parque temáticos. 'Você pode passar 
a vida inteira aperfeiçoando um novo mundo quando você cria 
cada pedaço dele', afirmou Lucas” (BORDWELL, 2006, p. 59)
63

É particularmente  importante  compreender  o  relacionamento  cognitivo  e  emocional 

entre  SW e espectador  não apenas pelo tipo de mundo apresentado (muito fabuloso, 

díspar do presente em uma ficção de caráter naturalista), mas porque o primeiro filme 

da série Star Wars chegou aos cinemas em 1977: o Episódio IV, cujo subtítulo é Uma 

Nova Esperança (NH), justamente quando a tendência de worldmaking estava ganhando 

força. Apesar disso, a primeira trilogia, constituída pelos  Episódios IV,  V (1980) e  VI 

(1983)  são  filmes  que  envelheceram  muito  para  os  padrões  do  cinema  narrativo 

contemporâneo de Hollywood,  mas que definiram de uma vez por todas a rotina de 

apreciação e de consumo para a qual a sociedade vinha se preparando desde os anos 20. 

Dezesseis anos depois, a segunda trilogia continuou a tendência de inovações e sintonia 

com o mercado, empregando tecnologias de cinema digital que estavam sendo ainda 

aperfeiçoadas.  Lev  Manovitch  (2002)  demonstrou  como  as  tecnologias  digitais 

redefiniram o campo da produção cinematográfica: a computação gráfica (CG) aplicada 

ao  cinema  avançou  tanto  que  já  é  possível  construir  personagens  inteiros  no 

dominava técnicas de animação em 3D pelo menos em 1937, ano de estreia do curta  The Old Mill.  Cf. 
Quintão, 2008.
63 Tradução livre. “The Star Wars tale became a saga, its universe like that of an Advent calendar, where  
something new can be imagined behind every window. The feature films provide the story's anchoring  
moments,  but  spin-offs,  prequels,  and detours  could be found in ancillaries  -  novels,  comics,  board  
games, videogames, and theme-park rides. 'You can spend your entire life perfecting a new world when  
you create its every piece,' Lucas remarked. He tinkered with his universe, eventually reissuing the first  
Star Wars trilogy with more cross-references jammed into its frames.”
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computador,  embora  suas  performances  ainda  sejam baseadas  em atores  humanos64. 

Como lembra Bordwell (2006), o tempo médio de uma cena caiu de três minutos para 

três segundos e meio. 

Novos  filmes  com  melhores  e  mais  elaborados  efeitos  digitais  entram  para  a 

enciclopédia  audiovisual  do  público  a  cada  dia  que  passa,  como  o  recente  Avatar 

(2009), de James Cameron. A própria narrativa de  SW evoluiu tecnologicamente e é 

reconhecida por ter desenvolvido o campo de personagens animados digitalmente, que 

já havia dado um grande salto com Jurassic Park (1993): a segunda trilogia, que contém 

os  Episódios I,  II e  III (1999, 2002, 2005) substituiu os fantoches e  animatronics da 

primeira trilogia por personagens totalmente construídos em CG.  

Conhecido mundialmente como marco do gênero ficção científica por ter recuperado 

elementos  de  seriados  dos  anos  cinqüenta  e  sessenta  tais  como  Flash  Gordon,  SW 

estabeleceu e confirmou algumas convenções que passaram a ser recorrentes nos filmes 

cujas  temáticas  variavam entre  alienígenas,  espaço  sideral,  viagens  intergalácticas  e 

tecnologias  futuristas.  Sem dúvidas,  é  uma  série  de  filmes  cujo  propósito  junto  ao 

espectador  é  fazê-lo  experimentar  um  mundo  aparentemente  sem  paralelos  com  a 

realidade, povoado por seres os mais diversos e dotada de muitas inclinações poéticas, 

com um programa épico, que, de tão extenso, incorpora elementos cômicos e elementos 

trágicos. E, para construir minuciosamente um mundo povoado por tantos elementos e 

predicados irreais, torna-se realmente necessário dispor de muito tempo para narrar as 

histórias  que  constroem esse  mundo  ficcional:  toda  narrativa  é  um recorte,  mas  às 

narrativas seriadas é possível um olhar microscópico sobre a história.

4.1 Episódios IV e I: apresentações da intriga e do mundo ficcional

64 As  performances  são  digitalizadas  por  meio  de  técnicas  de  motion  and  performance  capture.  A 
alternativa anterior ao CG era pintar plano a plano para obter o efeito especial desejado. Os sabres de luz  
da  primeira  trilogia  de  Star  Wars foram  feitos  assim.  Os  estúdios  Disney,  pioneiros  no  campo  da 
animação e dos efeitos especiais, desenvolvem e tornaram famosa a técnica da pintura sobre película a 
partir  de  filmes  como  Mary Poppins (1964)  e  Bedknobs  and Broomsticks (1971).  O próprio  Robert 
Zemeckis, pioneiro da técnica de motion capture empregou a pintura 2D sobre película no famoso Uma 
Cilada para  Roger  Rabbit (Who  Framed Roger  Rabbit,  1988).  Cf.  Layborne,  1998;  Quintão,  2008; 
Thomas & Johnston, 1983.
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Os  Episódios  IV (1977)  e  I  (1999),  NH e  PM respectivamente,  são  os  filmes  que 

inauguraram  as  respectivas  tramas,  apresentando  cenários,  personagens  e  a  ação 

principal da saga galáctica e por isso demandam um olhar mais cuidadoso e demorado. 

É neles  que começa  a  se  desenhar  o mundo  ficcional  da  grande trama,  ela  mesmo 

apresentando  intervalos  diferentes  de  um  mesmo  fluxo  de  eventos,  orientado  por 

encadeamentos causais. Pense nos filmes que abrem séries cinematográficas do porte de 

SW como grandes estruturas de aço, aguardando serem preenchidas por concreto, mais 

aço, vidro, móveis, jardins, pessoas. Só que, para que a analogia mundo/edifício-em-

construção  funcionasse  integralmente,  seria  necessário  imaginar  um  prédio  cujas 

estruturas de aço não tivessem fim e se espalhassem em todas as direções.

A leitura/apreciação da saga permanece um problema vinculado à sua forma de fabricar 

o  mundo  ficcional.  Oferecer  respostas  satisfatórias  ao  problema  de  pesquisa:  como 

aumentar mundos sem atacar a verossimilhança é considerar a função do público como 

avaliador, ele mesmo, dos parâmetros de verossimilhança inscritas na obra e geradores 

de mundo.  Dessa forma,  é  necessário  considerar  que o público  faz-de-conta  que  as 

proposições fabulosas explicitadas pelo enredo são válidas,  e a partir  disto monta-se 

aquele mundo.

O esforço de atualização da saga, do ponto de vista da apreciação em 2010, se dá no 

seguinte vetor: do novo que se configura em um programa estético futurista de acordo 

com a concepção contemporânea de futurismo (em PM) ao futurista da década de 1970 

configurado em um programa estético que, pelos parâmetros de hoje, é retrô (1977). A 

natureza desse esforço é de ordem cognitiva pois o filme (todos os seis episódios) está 

pronto, impresso em DVD. E o filme enquanto texto a ser lido só existe na apreciação. 

Não se pode, portanto, materialmente atualizar a saga: apenas quem o pôde foi George 

Lucas na edição comemorativa de 60 anos, dos  Episódios IV, V e VI (NH,  RJ,  ESB,  

respectivamente)  quando  fez  todo  o  trabalho  de  pós  produção  novamente  para 

literalmente atualizar os efeitos especiais  e inserir digitalmente elementos novos nos 

filmes.
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Já  nos  segundos  iniciais  do  Episódio  IV,  o  espectador  é  convocado  visualmente  a 

participar  compreensivamente  da  aventura.  Enquanto  uma  música  de  orquestra 

(composição  e  regência  do  maestro  John  Williams)  insinua  uma  atmosfera 

grandiloqüente, aparece o primeiro segmento de texto apontando que a trama se passa  

“Há  muito  tempo  atrás,  em  uma  galáxia  muito,  muito  distante...”.  Esse  pequeno 

segmento de texto funciona como o “Era uma vez” ou o “Es war einmal” dos antigos 

contos de fadas, é um chamado à aventura. Em termos práticos, aciona-se no repertório 

de experiências ficcionais do espectador uma convocação a apreciar um enredo que, 

provavelmente, é dotado de elementos fantásticos ou, simplesmente, exagerados65 como 

são os enredos da maioria das histórias que começa com “Era uma vez”. Esta abertura 

combina com os motivos ficcionais narrados e é eficaz.

Do sucinto texto inicial,  o espectador pode inferir  que há uma instância narradora e 

organizadora  dos  eventos,  instância  esta  que  se  propõe  a  guiar  o  espectador  e  lhe 

fornecer informações fundamentais à compreensão daquela história e daquele mundo. 

Mesmo porque a história se passa "há muito tempo atrás", a história já se passou quando 

começa  a  ser  relatada  e  a  sua  natureza  de  relato  atribui-lhe  a  necessidade  de  uma 

conclusão pois relatos são recortes. Resta ao espectador nesse momento da apreciação, 

compreender  e  passar  a  experimentar  o  recorte  ofertado.  Começa  a  construção  da 

expectativa pelo que a há por vir na história. 

Ao chamado inicial à aventura, segue-se um corpo de texto semelhante ao dos atuais 

tele-prompter sobre  a  exibição  do "espaço sideral".  Ao espectador,  duas  inferências 

possíveis  são  oferecidas:  a)  céu  noturno  (algo  banal,,  possível  de  ser  exibido  em 

qualquer  outro  filme  de  qualquer  gênero);  b)  o  plano  fixo  estaria  efetivamente 

mostrando o espaço sideral naquela ficção, o que desloca a mostração para um mundo 

cujas possibilidades não encontraram paralelos ainda na ciência moderna. 

Em outras palavras, é como dizer que "faz-de-conta" que em uma galáxia distante, em 

tempos passados, aconteceram eventos dignos de nota e dignos de serem narrados. A 

ficção propõe que o leitor volte o seu olhar para esses eventos, que ocorreram no espaço 

exterior.  Eventos  ocorrendo no espaço exterior  já convocam um esquema inteiro  de 

65Sem entrar no mérito das categorias as quais Todorov descreve em Introdução à Literatura Fantástica.
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compreensão  cognitiva  e  prática,  e  apreciação  de  história,  que  traz  consigo  naves 

espaciais, alienígenas e histórias de cavalaria adaptadas.  Flash Gordon ainda era um 

elemento muito presente na cultura popular à época do surgimento de SW - já fazia vinte 

anos da sua estreia como série nas matinês. Ou seja, a primeira proposição ficcional 

(história no espaço sideral) puxa consigo um esquema inteiro de compreensão e leitura 

(história  de cavalaria  no espaço sideral,  com aliens  e  tecnologias  avançadas)  e  isso 

acontece em menos de um minuto apenas com a projeção de texto sobre um fundo 

escuro - a representação do espaço sideral - pontilhado de estrelas.

Começar  a  mostração  do  filme  deste  jeito  estabelece  uma  posição  peculiar  para  o 

narrador da ação: nem criatura presente no enredo e nem inteligência onisciente a contar 

a história. Se a instância narradora é um registro disponível depois que a narrativa a ser 

mostrada já se acabou no seu tempo de ação, não é esclarecido. Ainda assim, o texto 

azul sobre o fundo do espaço funciona como um dispositivo para requisitar a atenção do 

espectador  (induzi-lo  a  uma  atitude  específica  de  faz-de-conta  perante  a  ficção)  e 

introduzi-lo  na  história,  fazendo  com  que  por  meio  da  apreciação  o  espectador 

compreenda  proposições  ficcionais  sobre  aquele  mundo  que  só  existe  a  partir  da 

narrativa. A seguir na história, a ação vai ser mostrada enquanto se desenrola. 

O mesmo recurso é repetido em todos os episódios de Star Wars, com o intuito de situar 

o espectador de modo econômico, introduzindo o nó daquele episódio em relação ao fio 

narrativo principal da trilogia, já que a narrativa abarca uma longa duração de eventos 

intrincados.  Esse tipo de começo também resulta em marcas  de identificação para a 

série e para a franquia SW como um todo.

O enredo de  NH (1977) apresenta um período de guerra  civil  e anomia.  O Império 

Galáctico,  sob comando despótico de Palpatine (Ian McDiarmid) tem perdido poder, 

incapaz de controlar todos os povos que conquistou ao desestruturar a antiga República 

Galáctica.  Mesmo  o  numeroso  exército  de  clones  a  serviço  do  Império  mostra-se 

ineficaz e não consegue resolver o problema de forma definitiva.  Por conta disso, o 

Império  está  investindo  na  supremacia  bélica  para  incutir  o  terror  nos  planetas 

dominados, e planeja construir uma estação espacial capaz de explodir planetas inteiros: 
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a Estrela da Morte (Ilustração 3). A Estrela da Morte é a arma suprema, que convoca ao 

espectador o imaginário da bomba atômica, que em 1945 definiu o destino da Segunda 

Guerra Mundial e mudou o curso da história da humanidade. O conceito de império por 

si  só ressalta  o caráter  absolutista  e controlar  ao governo ilegítimo que os rebeldes 

combatem.

A Aliança Rebelde, que atua como uma guerrilha opositora do regime, conseguiu roubar 

os  planos  de  construção  da  Estrela  da  Morte,  que  podem  revelar  suas  possíveis 

fraquezas  e  resultar  em  um  plano  de  contra-ataque  dos  rebeldes.  Perseguida  pelo 

Império,  a  Princesa  Léia  (Carrie  Fisher)  –  que,  embora  atue  como  diplomata  pelo 

Império, é também secretamente uma partidária da liberdade e opositora do regime - 

porta os arquivos com as instruções para a construção dessa arma do império. Léia porta 

assim a última esperança do título.

Em PM  (1999),  na  segunda  trilogia,  a  galáxia  está  unida  sob  o  comando  de  uma 

república  secular,  uma  instituição  que  pode  ser  reconhecida  automaticamente  pelo 

espectador como de caráter iluminista e também de caráter democrático que funciona 

com um Senado com representantes eleitos por cada planeta e um Supremo Chanceler, 

obrigado pela instituição democrática senatorial. Porém, o planeta Naboo, regido pela 

rainha  eleita66 Padmé  Amidala  (Natalie  Portman),  sofreu  uma  invasão 

“inconstitucional”67 por parte de uma instituição comercial, a Federação de Comércio. 

A Federação de Comércio foi secretamente subornada pelo senador Palpatine, ou como 

é conhecido em sua identidade sith, Darth Sidious. Palpatine, em PM, é um ambicioso 

cavaleiro das trevas que almeja tornar-se imperador da galáxia utilizando-se do lado 

negro  da  Força.  Palpatine  é  um  senador  que  está  organizando  uma  crescente 

instabilidade  na república  alimentando conflitos  através  da galáxia  de modo a obter 

recompensas  por isso na forma de mais  poderes  políticos  no senado.  Os vilões  são 

observados pelo enredo como o estereótipo do capitalista ganancioso, que não medem 

66 Mesmo a monarquia é democrática em SW pois emana do povo e atua no sentido de construir a 
proposição fundamental que norteia aquele mundo, a qual será tratada mais adiante.
67  Em referência à Constituição da República Galáctica.
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esforços para terem as suas necessidades atendidas, mesmo que para isso tenham que 

suprimir a moralidade e a ética. 

Dezesseis anos depois do primeiro filme, a sequência (ou, no caso, o prelúdio) de SW de 

1999, é  organizado poética e esteticamente de modo a estabelecer-se imediatamente 

como ponto de partida de toda a trama e dos feixes de intrigas que foram desenvolvidos 

entre 1977 e 1983. Em PM, a maioria dos personagens da história original de 1977 é 

comentada, explicada, ou mencionada. O melhor exemplo disto é o próprio Palpatine, 

senador da república que se comporta como aliado de Naboo, mas, secretamente, é um 

lorde  sith.  Obi Wan por sua vez é um mero aprendiz e Yoda é um sábio e contido 

mestre jedi, que oferece alguns dos momentos mais lúgubres da história ao preconizar a 

possível  queda  da  república  (ilustração  4).  Darth  Vader  ainda  é  o  jovem  Anakin 

Skywalker (ilustração 5). Até personagens secundários como os robôs C3PO (ilustração 

6) e R2D2 estão no filme: o primeiro, uma invenção do jovem Skywalker e o segundo, 

um robô de manutenção da frota estelar republicana. 

O melhor exemplo desse ímpeto “barroco” na arquitetura do mundo ficcional é Greedo. 

Em NH, ele é o mercenário morto por Han Solo na cantina espacial (ilustração 18). Em 

PM, trinta anos antes no tempo da história, ele é um jovem alienígena (ilustração 7), 

muito similar ao próprio Anakin, aprisionado no planeta Tatooine, um planeta desértico, 

distante da capital da República e de sua legislação e força policial. Por isso mesmo, é 

notório  por  sua  bandidagem,  por  ainda  usar  mão  de  obra  escrava  e  pela  pobreza 

generalizada da população.

4.2 Temática: jedi versus sith

Os  sith são os antagonistas  dos  jedi:  os  jedi usam a Força de forma abnegada para 

proteger  a  paz  na  galáxia,  os  sith usam  a  Força  com  o  único  propósito  do 

enriquecimento pessoal numa busca incessante, canibal e egoísta por poder e riquezas. 

Segundo o enredo de NH, a Força é uma manifestação mística que cerca todas as coisas 

vivas e emana dos processos naturais  de vida e morte  na galáxia.  A Força,  quando 

88



utilizada  pelos  jedi,  permite  movimentar  objetos com o poder  da mente,  influenciar 

mentes “inferiores”, fracas, e aumenta os reflexos, garantindo habilidade e destreza no 

manejo da espada e para pilotar de naves espaciais. Diz Obi Wan em NH (00:33:15): “a 

Força é o que dá a um Jedi o seu poder. É um campo de energia criado por todas as  

criaturas vivas. A Força nos cerca e nos perpassa. A Força mantém a galáxia coesa.”68 

Em  PM,  em uma conversa entre Quin Gon e Anakin  (00:46:35), o discurso sobre a 

Força muda um pouco, atendendo provavelmente às demandas cientificistas da década 

de 1990: a  Força se comunica  com os seres  vivos através  de midi-côndrias69,  seres 

microscópicos que vivem dentro de todas as células vivas. Ou seja, a Força deixa de ser 

apenas uma energia mística e começa a ser focalizada como um fenômeno natural que 

pode  interagir  com  qualquer  ser  vivo,  uma  forma  de  energia  análoga  ao 

eletromagnetismo, à gravidade etc. Não é muito absurdo imaginar seres vivos vivendo 

dentro  de  outros  em  simbiose,  a  biologia  explica.  Assim,  SW,  em  sua  segunda 

inauguração  (1999),  convoca  um  viés  ainda  mais  cientificista  para  explicar  suas 

premissas. Se no mundo real existem mitocôndrias, faz-de-conta que na Galáxia existem 

as midi-côndrias, responsáveis pela ocorrência de poderes sobre-humanos. 

O mundo de SW se apresenta como hiperbólico desde sua abertura (mostrando o espaço 

sideral!) porque atribui características exageradas para os seus elementos constituintes. 

Tecnologia configura-se, em SW, um disfarce para a causalidade mágica das histórias 

fantásticas e para o destino: o futurismo torna-se um verniz científico para os nichos 

que,  em  histórias  fantásticas,  seriam  ocupados  pela  mágica.  Por  exemplo,  dada  a 

magnitude  do  espaço  onde  acontece  a  ação,  as  naves  são  capazes  de  viajar  na 

velocidade da luz – diz o enredo –, o que dá conta de movimentar os personagens de um 

lado a outro da galáxia e construir grandes perseguições pelo espaço. Em uma história 

fantástica tradicional, algum feitiço daria conta do deslocamento. Somado a isso, cada 

cidade é, literalmente,  um planeta inteiro,  cada planeta tem uma função específica e 

fornece um tipo de personagem à trama etc. Juntos, esses elementos exagerados dão o 

68 “the Force is what gives a Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds  
us and penetrates us. It binds the galaxy together.”
69 Tradução livre de midi-chlorians no original. Como a biologia moderna explicou, as mitocôndrias são 
bactérias que passaram a habitar as células vivas há milhões de anos atrás vivendo em simbiose. Porém, 
na biologia real, elas apenas realizam respiração a nível celular. 
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tom geral do universo e à experiência do espectador, que pode esperar quase tudo em 

termos de montagem de personagens e de cenários,  desde que se resguarde um tom 

minimamente convincente de ciência aeroespacial.

O encadeamento  causal  da  história  organiza-se  como  uma  manifestação  da  energia 

mística  do  destino  que  tanto  em  PM quanto  em  NH confunde-se  com a  Força.  O 

encadeamento causal, em menor escala, também é definido através das maquinações de 

Palpatine atuando sobre os personagens e as coincidências  que fazem com que eles 

sejam colocados juntos para interações fundamentais ao enredo. 

A chegada de Anakin Skywalker (Jake Lloyd) à narrativa, por exemplo, é fruto do acaso 

(ou é construída para parecer ser fruto do acaso). O garoto que se tornará futuramente o 

Darth Vader  entra  na história  porque o cavaleiro  jedi Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) 

precisa de peças para a sua nave e pousa no remoto e pouco civilizado planeta Tatooine. 

Quin-Gon  e  Anakin  desenvolvem  um  laço  que  evolui  para  uma  relação  pai/filho 

simbólica. 

É de extrema importância deter-se sobre esse ponto da trama. Darth Vader (James Earl 

Jones/David Prowse) é o vilão que na primeira trilogia captura e tortura a filha Léia 

(Fisher)  e  tenta  matar  o  filho,  Luke  (Mark  Hamill).  Esse  comportamento  torna-se 

compreensível  na trama a medida  em que se torna conhecido o passado de Anakin 

Skywalker  (Lloyd),  sua  geração  imaculada  pelo  destino,  e  seu  fascínio  pela  figura 

paternal  e poderosa de Quin-Gon, que irá  separá-lo da mãe para treinamento.  Mais 

adiante  no  Episódio  I,  Jinn é  morto  e  o treinamento  do jovem Skywalker  é  levado 

adiante por Obin Wan Kenobi que, por sua inexperiência – era ele também um aprendiz 

na ocasião da morte prematura de Jinn -, não consegue impor autoridade e domar a 

impetuosidade do jovem Skywalker. Trinta anos a frente na história (em  NH), Vader 

(Jones/Prowse) eliminará Kenobi (Alec Guinness), seu antigo mestre. 

Mostrar as raízes e a ascensão do vilão é o argumento de que lança mão a narrativa,  

quando se consideram os seis episódios, para estabelecer Vader como vilão que é de 

algum  modo  também  empático.  Em  PM,  ele  é  um  garoto  sem  pai,  porém  muito 
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talentoso e orgulhoso. A partir da separação da mãe, Anakin (Lloyd) se ligará a Padmé 

Amidala (Portman), o que vai fornecer motivação para a sua queda para o lado escuro 

da Força em RS. Padmé, inicialmente, representa uma figura materna e, por isso, um 

porto  seguro  para  Anakin,  que,  sem referências  convencionais  de  família,  acaba  se 

apaixonando por ela, o que só serve para enfatizar sua natureza obsessiva.

Em PM, começa a ser estabelecido o paralelo entre pai e filho, Anakin e Luke. Tanto 

um quanto o outro são levados a deixarem sua casa em processos bem semelhantes, 

artifício da narrativa que serve à manutenção de sua coesão no decorrer dos dezesseis 

anos  que  separam  as  respectivas  produções:  ambos  recebem  treinamento  jedi e 

vinculam-se  a  Ordem  Jedi  em  um  compromisso  vitalício,  tornam-se  órfãos  e  são 

sucessivamente testados e tentados a se juntarem ao lado escuro da Força. 

Enquanto Anakin falhará por conta de seu orgulho e medo de perder as pessoas que ama 

(no  prelúdio),  Luke  é  um personagem virtuoso,  destemido,  ingênuo,  e  abnegado  o 

suficiente para cumprir a tarefa. É fato que o orgulho inato atribuído ao personagem de 

Anakin (LLoyd) está sedimentado em PM, ao mesmo tempo que o virtuosismo inato de 

Luke  (Hamill)  está  apresentado  em  NH.  Luke,  em NH, pode  funcionar  enquanto 

personagem com esse caráter  porque existe  em contraposição  a  Han Solo (Harrison 

Ford). Assim Solo é a função narrativa que equilibra o grupo de protagonistas daquele 

filme – Luke, Léia e Han –, porque até certo ponto, ele atua como o espelho sombrio de 

Luke. 

A solução para a trama de PM, a saber, a destruição da nave que controla o exército que 

invadiu Naboo por Anakin (Lloyd) foi fabricada minuciosamente para se assemelhar à 

destruição da Estrela da Morte por Luke (Hamill) no fim do NH, fortalecendo a analogia 

entre os respectivos personagens. Isso, dentro da história, representa muito mais do que 

uma coincidência, programando para o espectador uma comparação entre os enredos. 

Essa comparação representa a atuação da causalidade mágica instituída na Força e que, 

propõe  o  programa  poético,  perpassa  os  seis  episódios  da  saga.  Com o  perdão  do 

trocadilho,  a Força mantém as duas trilogias coesas no aspecto causal:  as ações são 

guiadas  pelo  destino,  os  oráculos  são  mal  interpretados,  os  personagens  são 
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incorporados a molas potencialmente trágicas cujos desenlaces resultaram em perdas e 

sofrimento para os personagens. 

No prólogo de cada  filme (tanto  em PM quanto em  NH),  indica-se que  SW é  uma 

história que tematiza a luta contra a opressão. Em NH, não apenas há um Império (que 

remete  ao  absolutismo  europeu  e  aos  mandos  e  desmandos  dos  príncipes),  mas  o 

Império está construindo a Estrela da Morte (a ameaça definitiva). Não está em risco na 

história a população de uma cidade ou de um país, mas a população de um planeta 

inteiro:  mundos  hiperbólicos  em  sua  construção  demandam  feitos  e  ameaças  tão 

grandiosas quanto as suas premissas fundamentais de faz-de-conta. 

Se há luta contra a opressão, deve haver heróis, anti-heróis e vilões. Naturalmente, ao 

espectador é dada apenas a opção de simpatizar com a corajosa e altruísta princesa Léia 

(Fisher), com Luke (Hamill) e com Solo (Ford), à medida que este mostra valoroso e 

heróico  em  RJ e  com  a  mãe  de  Léia  e  Luke,  a  corajosa  rainha  Padmé  Amidala 

(Portman).  Em PM,  simpatiza-se com Kenobi (McGregor) e Jinn (Neeson) e com o 

jovem Skywalker (Lloyd), separado da mãe e com um destino incerto pela frente70. 

Considerando os dois primeiros episódios de cada trilogia, nota-se que SW não é apenas 

uma história  de rebeldia  contra  a  opressão  mas  é  também uma história  de rebeldia 

familiar  e  de  crescimento  individual:  a  saber,  de  Luke  contra  o  próprio  pai.  Essa 

rebeldia específica é autorizada e antecipada pela narrativa porque o pai é um vilão, um 

personagem  imoral  e  vil.  E  desse  contexto  Luke  vai  emergir  como  o  ideal  de 

personagem, o herói, que é melhor do que todos nós. Luke é aquele que vai suplantar o 

pai e, com isso, vai construir um legado simbólico positivo, resgatando a honra ao nome 

de sua família. Ou pelo menos, essa parece ter sido a intenção original de NH. 

Mola fundamental da primeira trilogia, os laços de sangue entre Vader, Luke e Léia 

indicam a importância da lealdade e dos núcleos familiares construídos por meio de 

vínculos simbólicos, por escolha e por afinidades. Em SW, os laços de amizade são mais 

fortes do que os laços de sangue, o que funciona como motor para a reação de Luke a 

70Vale ressaltar que a empatia com Anakin vai sendo minada no decorrer de AC  e RS, quando ele se 
mostra inclinado ao autoritarismo do império, defendendo a ditadura em detrimento à democracia.
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Vader e para justificar sua relação com Han Solo e com Léia, de quem se aproxima por 

admiração  inicialmente.  A  amizade  enquanto  motivo  é  um  reflexo  da  moral  bem 

delimitada defendida pelos “mocinhos” em SW e uma forma de se relacionar harmônica 

e pacificamente com a galáxia. 

A rebelião de Luke contra o seu pai também denuncia a faixa etária do público-alvo da 

primeira trilogia: pré-adolescentes, adolescentes e jovens adultos. Ou seja, todos aqueles 

jovens que estavam descobrindo a sua nova função dentro das respectivas estruturas 

familiares com a chegada da maturidade. 

Uma oposição  interessante  aparece  mais  para  o  meio  do  filme  de  1977,  a  saber:  a 

Aliança Rebelde alimenta a crença na Força. As forças militares imperiais desdenham e 

desacreditam na Força, e empregam todos os seus esforços na intimidação. De certa 

forma,  o  que  fica  implícito  é  que  apesar  de  ambos  os  lados  serem profundamente 

tecnológicos, apenas os membros da Aliança Rebelde têm consciência o suficiente para 

viverem em paz com a galáxia, em uma espécie de “romantismo” tecnológico. 

A sequência final de NH, na lua de Yavin, onde está sediada a base rebelde também 

organiza-se nesse sentido. A base dotada de tecnologias mirabolantes está encravada em 

construções piramidais de rocha bruta no meio de uma luxuriante floresta temperada 

coberta de névoa, que cobre e caracteriza todo o satélite natural. 

Para corroborar esse argumento, vale lembrar que, em  PM, o planeta que é primeiro 

atingido  pelas  maquinações  de  Palpatine  que  vão  resultar  na  ascensão  do  Império 

Galáctico é justamente Naboo, que abriga povos que vivem harmonicamente com o 

meio  ambiente  (o  que  pode  ser  notado  até  mesmo  na  construção  dos  cenários  de 

arquitetura orgânica e integrada à paisagem natural tanto do povo da superfície quanto a 

do povo das profundezas dos grandes lagos). Em oposição, há Coruscant que não tem 

nenhuma paisagem natural, apenas prédios gigantescos constituindo uma megalópole 

que pode ser avistada e identificada a partir da órbita do planeta: é manifesta aqui a 

premissa da indústria destruindo a paz natural. Não é de Coruscant que emana o senso 

democrático. Esse, no enredo, parte dos abnegados jedi e dos heróis que protagonizam a 
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saga. De Coruscant emana a burocracia senatorial e a obsessão pelo poder alimentada 

pelo Senador Palpatine. 

4.3 Decorando a Galáxia Distante

Um dos recursos marcantes de SW como um todo, e presente de modo marcante em NH 

e PM, é povoar o mundo ficcional com seres os mais diversos, que, em geral, podem ser 

compreendidos – assimilados e catalogados - a partir de suas características físicas. Em 

geral, a vilania ou o heroísmo são detectáveis nas expressões faciais  dos alienígenas 

disponíveis  na  trama,  o  que  serve  como  mecanismo  dinâmico  de  apresentação  e 

identificação dos personagens. As diversas criaturas que povoam o mundo ficcional de 

SW  se  oferecem  à  apreciação  como  conjuntos  audiovisuais  de  características  já 

dominadas pela enciclopédia do público. 

Assim, a interpretação da construção moral de um personagem normalmente se dá de 

modo análogo à diferenciação – de ordem sensorial – entre opostos na escala de feiura e 

de beleza. Os belos são normalmente bons. Os feios são normalmente maus naquele 

mundo ficcional. E os que são belos e se tornam maus, tornam-se também deformados, 

logo feios (veja a ilustração 22, em que Anakin aparece dominado pelo Lado Negro da 

Força  em  RS e  as  ilustrações  23  e  24,  mostrando  Palpatine  antes  e  depois  de  se 

transfigurar no Imperador). O disforme – de natureza grotesca ou não-humanóide – é 

programado  como  fonte  de  dúvida,  atrasando  o  desenlace  da  narrativa  ou  é 

caracterizado como engraçado ou ridículo. Ex: Chewbacca (ilustração 8) é feio porque 

parece um cachorro desajeitado de quase três metros de altura, mas é leal, tem uma ética 

bem delineada, sem zonas de dúvidas, e acaba sendo interpretado pelo espectador como 

personagem empático por isso, enquadrado como bom, embora não exatamente belo. 

Por sua vez, Jabba, o gângster, é uma grande lesma (ilustração 9), o que, de imediato, já 

provoca asco no espectador  enquanto que Chewbacca (Ilustração 8), parece um cão 

gigantesco e desajeitado, requisitando a empatia  mesmo apesar de suas vocalizações 
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graves e incômodas71. A justificativa, no pacto que se firma entre obra e espectador, 

para  esse  tipo  de  construção  narrativa  é  a  de  que  em  um  mundo  tão  hiperbólico, 

formado  por  planetas  inteiros,  é  improvável  e  desnecessário  explicar  tudo 

minuciosamente, incluindo aí as origens e nacionalidades de cada raça ou espécie, e a 

existência de cada planeta-cidade: esses elementos existem no enredo servindo como 

suporte à ação principal de cada trilogia.  A função de criar personagens cujo caráter é 

facilmente identificável através de sua aparência economiza na mostração e agiliza o 

desenrolar dos nós mais importantes ao programa de efeitos do enredo, sendo portanto 

um recurso  eficaz.  Ganhar  tempo  para  apresentar  personagens  implica  em ter  mais 

tempo para mostrar  o aspecto extraordinário  daquele  mundo,  investir  em escalas  de 

planos pouco convencionais  – jogando com o referencial  de “sobre” e  de “sob” do 

espectador e permiti-lo experimentar sensorialmente aquele mundo ficcional, que é o 

segundo eixo do programa poético geral de SW.

Mais informação do que a narrativa já fornece incorreria  no risco sério de perder a 

atenção  do  espectador.  É  um  mundo  muito  vasto,  demandaria  mais  esquemas 

interpretativos, o que poderia desacelerar por demais a ação e diminuir a vontade de 

acompanhar a história. O feixe de eventos narrado é também muito extenso e se passa 

em muitos  cenários:  não há necessidade  de explicar  tudo,  todos os  locais,  todos os 

personagens em minúcias. Muita informação, também, compromete a causalidade que 

guia  o  fio  narrativo.  Além  disso,  como  destaca  Thompson  (2007)  na  análise  da 

fabricação da Terra-média (em O Senhor dos Anéis), os cenários, figurinos, personagens 

devem estar lá como material  de fundo nas cenas, mesmo que apareçam de relance. 

Worldmaking implica trabalhar os mínimos detalhes no âmbito artesanal, mesmo que 

esses detalhes não apareçam na montagem final.

Assim, os esquemas empregados na construção de  SW reportam-se diretamente e de 

modo muito objetivo a esquemas comuns e amplamente difundidos de percepção da 

realidade: qualidades virtuosas para os bons, identificação imediata do caráter de um 

personagem pela  sua  expressão  facial,  figurino,  cor,  textura,  gestos  e  tema  musical 

(personagens centrais como Léia, Luke, Anakin e Padmé Amidala possuem, cada, um 

71 A propósito de Chewbacca, George Lucas constantemente declara em entrevistas que o personagem foi 
realmente inspirado em seu cachorro de estimação, Indiana. 
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leitmotif, temas musicais próprios) etc. Os motivos musicais criados por John Williams 

reiteram  os  predicados  de  cada  personagem,  gerando  uma  trama  audiovisual 

impregnada de informação um tanto quanto redundante. 

Em SW, porém, haver redundância nas configurações dos esquemas interpretativos não 

é um problema, é uma solução adequada e antecipada pelo espectador. Deve-se lembrar 

da vastidão daquele mundo ficcional – que jocosamente chama-se aqui de a Galáxia 

Distante  –  e  que  essa  vastidão  é  ocupada  por  uma  miríade  de  personagens  que 

desenrolam situações complexas tanto no âmbito afetivo quanto no âmbito político. A 

massa  sonora  contribui  para  antecipar  estados  de  espírito,  apresentar  personagens, 

apresentar motivações, atrasar desenlaces, antecipar desenlaces, construir pistas falsas 

ou fazer afirmações fundamentais que podem estar explícitas na trama visual mas passar 

despercebidas assim mesmo dada a vastidão e complexidade da trama.

Portanto, esquemas hermenêuticos simples são bem-vindos, já que a função primária da 

ação em  SW é fazer o espectador vivenciar o mundo. Vide o exemplo da corrida em 

PM, que é muito semelhante a uma corrida de Fórmula 1, ou ainda, é muito semelhante 

a uma corrida de Fórmula 1 tal como é televisionada, em primeiro plano, através de 

câmeras instaladas nos carros de corrida (vide ilustrações 20 e 21). A sequência de PM 

imita a escala de planos da cobertura telejornalística de F1. As naves de corrida são 

semelhantes a carros de F1 em desenho e composição, possuem cockpit, aerofólios etc. 

Só não possuem rodas porque são afinal... naves. Na Galáxia Distante, roda é uma coisa 

pré-histórica.  Além da escala  de planos,  os  personagens da audiência  da corrida de 

podracers (como são chamadas as tais naves) apostam em vencedores: comportamente 

típico  de  pessoas  nas  corridas,  sejam de  F1 ou  mais  tipicamente...  nas  corridas  de 

cavalos. 

Em um  mundo  tão  extenso  e  capaz  de,  facilmente,  incorporar  novos  elementos,  é 

conveniente que planetas inteiros sejam intuitivamente identificados pelo espectador por 

uma única característica que defina os seus cenários e lhe atribua sua respectiva função. 

Novamente, no tecido fundamental de SW, quando se vê cara, se vê também coração: 

Coruscant é a capital política e cultural da República, uma grande megalópole que toma 
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um planeta inteiro e Tatooine, formando um par antagônico, é um grande deserto, lar da 

família Skywalker, um interior rural, inóspito e sem lei. 

O humor fundamental – ora engraçado, ora amargo – no que diz respeito à construção 

de Tatooine como ambiência à ação em SW é que a principal atividade econômica do 

planeta são as apostas. A segunda principal  atividade econômica são as fazendas de 

umidade. O planeta é tão ostensivamente seco que a umidade precisa ser cultivada! Essa 

situação rende tanto graça – quando os robôs C3PO e R2D2 perambulam pelo deserto 

em  NH  -  quanto  compaixão,  quando  o  espectador  conhece  Anakin  Skywalker  e 

contempla a possibilidade de um garoto tão brilhante como o personagem gastar a vida 

toda  naquele  lugar,  sendo  escravo,  sem  possibilidade  de  um  futuro  promissor  na 

República.

Demais informações disponíveis sobre cada planeta e suas respectivas culturas podem 

ser inferidas a partir escolhas arquitetônicas dos cenários e dos figurinos: em Tatooine, 

as  construções  são  vilas  escavadas  no  chão  e  na  rocha  do  deserto,  misturando 

referências à região da Capadócia e aos bairros pobres de Bagdá, no Iraque (Ilustração 

10).  Os  figurinos  são  toscos  e  farroupilhos,  em  tons  de  bege,  que  dão  um  ar 

monocromático e empoeirado ao local. A única cor em Tatooine é o opressivo céu azul,  

os  seu  habitantes  são  geralmente  mostrados  com  expressões  carrancudas,  mal 

humorados  e  o maquinário  parece  envelhecido,  corroído,  empoeirado e,  geralmente, 

velho, como o interior da Nostromo em Alien de Ridley Scott. Em Naboo (Ilustração 

11),  as  construções  remetem  as  piazzas italianas  de  Veneza,  com  seus  telhados 

esverdeados  em  consonância  com a  arborização  e  os  diversos  riachos  e  lagos  que 

compõem as cidades do planeta. A arquitetura de Naboo tem um quê de bizantina, com 

muitos arabescos e domos que terminam em agulhas apontando para o céu ensolarado e 

rico em nuvens.

Tatooine é organizado para ser compreendido como um planeta menos civilizado do que 

Naboo. Os figurinos dos personagens que habitam a superfície de Naboo são coloridos e 

elaborados, sinalizando uma cultura avançada, já os habitantes de Naboo que moram no 

mundo  submerso,  dentro  dos  extensos  sistemas  lacustres,  vestem  couro  e  peles  de 
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animais: cada grupo de personagens de uma origem diversa tem uma cultura implícita 

expressada por meio de suas vestimentas, gestuário, arquitetura, armamentos, estado do 

maquinário que possui e até mesmo pelas falas. 

4.4 Questões estéticas e de estilo

PM esforça-se por configurar marcas de estilo específicas que, se no Episódio VI eram 

recursos datados, agora são estabelecidos como marca da franquia, tais como os fades e 

cortes com íris (vide a Ilustração 12, de cena extraído de NH). Outro exemplo disso é a 

mostração de batalhas no espaço seguindo o esquema de primeiro plano do rosto dos 

pilotos seguido de planos subjetivos acompanhando os percursos pelo espaço, o que 

leva  o  espectador  a  experimentar  as  viagens  espaciais  através  da  história  como  se 

estivesse ele no cockpit das naves. Os planos tendem a jogar com as noções de em cima 

e embaixo do quadro (vide sequência nas ilustrações  13 e 14,  NH),  enquadrando as 

naves e os planetas em planos de exposição com giros inusitados e inesperados sobre o 

próprio  eixo  do  plano.  Na  sequência  exposta  nas  ilustrações  13  e  14,  espera-se 

comumente que a nave viesse pela esquerda ou pelo canto direito do plano e não por 

cima. 

Embora tenha sido bem realizado em diversos aspectos, o filme de 1977 sofre de dois 

grandes  problemas,  a  precariedade  dos  efeitos  especiais  (especialmente  no  que  diz 

respeito  aos fantoches animados como personagens alienígenas)  e  da encenação dos 

personagens. Por exemplo, a primeira aparição de Darth Vader em NH é ineficaz pelos 

padrões atuais.  Hoje,  ela  causa graça e não temor ou apreensão porque a  atuação é 

exagerada, cheia de achaques e a interação entre a dublagem do personagem (em inglês 

mesmo)  e  o  seu  gestual  parece  estranha  para  o  espectador  moderno.  Vader  era 

interpretado por dois atores: um, David Prowse, de compleição robusta, era responsável 

por seus gestos e modo de andar,  e James Earl Jones era responsável por sua dublagem, 

dando ao personagem, propositalmente, uma voz mecânica e quase sem inflexões. 
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A voz do personagem é um  empréstimo legítimo da época em que Hal de 2001 – Uma 

Odisséia no Espaço (1968) tornou-se o ícone das máquinas inteligentes e articuladas. 

Assim, em acordo com o argumento de Eco (1989), SW cita um filme anterior e, desse 

modo, ajuda a organizar um esquema de compreensão da história e para as histórias 

daquele conjunto temático. 

Em NH, quando Kenobi (Guinness) e Skywalker (Hamill) vão a Mos Eisley, que é, nas 

palavras  do próprio personagem de Obi-Wan, "uma colméia  de vilania  e  escória da 

galáxia", vão a uma espécie de "inferninho" que lembra um bar no distrito portuário. Os 

alienígenas povoam os planos em toda a sua diversidade. O ambiente é mal-iluminado 

numa  tentativa  às  vezes  até  bem-sucedida  de  esconder  as  falhas  nas  maquiagens  e 

próteses dos personagens. 

O  que  favorece  a  encenação  dentro  dessa  narrativa  é  o  fato  de  que  as  próteses  e 

maquiagens são sempre precárias durante toda a duração do filme, fazendo com que o 

espectador se acostume e volte a dedicar sua atenção à trama. Se o espectador já faz-de-

conta que aquele mundo é plausível (suas fundações são verossímeis), que funciona de 

modo coerente durante toda a extensão da narrativa,  que alienígenas existem, e que 

aqueles alienígenas são representações boas o suficiente, então ele também pode fazer-

de-conta  que  não  percebe  as  falhas,  não  comprometendo  assim  a  sua  experiência 

perante a ficção. O espectador escolhe – em algum nível – ignorar que vê o zíper da 

roupa de borracha do monstro.

Porém, em comparação com PM (1999), o pacto ficcional com a obra de 1977 torna-se 

frágil.  Eis  o  problema  das  duas  trilogias  postas  lado  a  lado  ou  apreciadas  em seu 

conjunto como um só filme: elas não são capazes de coexistirem esteticamente sem que 

uma  agrida  a  plausibilidade  da  outra.  É  de  se  esperar  que  o  programa  poético  da 

primeira trilogia sofra com isso. Como lembra Aumont sobre a estado de atenção do 

espectador durante a experiência cinematográfica: 

“A impressão  de analogia  com o espaço real  produzido pela 
imagem fílmica é, portanto, poderosa o suficiente para chegar 
normalmente  a  fazer  esquecer  não  apenas  o  achatamento  da 
imagem, mas, por exemplo, quando se trata de um filme preto-
e-branco, a ausência de cores, ou a ausência de som se o filme 
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for mudo – e também fazer esquecer, não o quadro, que sempre 
permanece presente, mas o fato de que, além do quadro, não há 
mais imagem.” (AUMONT, 2006, p. 24). 

Apesar  disso  tudo,  a  seqüência  em  Mos  Eisley  é  fundamental  porque  utiliza 

intensamente outro recurso que se repetirá por todos os outros cinco filmes Star Wars,  

recurso que é simples e muito eficaz. Sempre que um personagem humano tem que 

conversar com um alienígena (como na discussão entre Han Solo e Greedo (Ilustração 

18),  e  na negociação com o gângster  Jabba,  o  humano fala  inglês  enquanto que os 

alienígenas, respectivamente, emitem sons típicos da sua suposta língua. 

Esse tipo de recurso narrativo serve, supõe-se, para induzir uma noção de naturalidade 

no  espectador,  que  acompanha  apenas  metade  do  diálogo,  mas  o  compreende 

integralmente. Funciona assim de forma análoga a uma Gestalt do discurso verbal que 

contribui no processo de worldmaking e se repete em todos os filmes. Constitui assim 

não apenas uma marca de estilo da franquia mas também um esquema de leitura de 

determinadas cenas e uma forma de particularizar a comunicação no mundo ficcional. 

O efeito resultante é a impressão que acaba se tornando naturalizada na apreciação dos 

filmes  de  que  o  espectador  também pode compreender,  de  alguma forma,  a  língua 

alienígena. Se a viagem espacial é possível, muitos planetas foram descobertos e muitas 

raças alienígenas devem existir. Viagem espacial é um elemento científico (façamos-de-

conta...).  Os  nossos  protagonistas  não  estão  conversando com monstros  e  sim com 

outros  seres  inteligentes  e  articulados.  Mos  Eisley  é,  em  teoria,  um  argumento 

audiovisual para fornecer solidez ao mundo ficcional ao mesmo tempo em que resume a 

fragilidade  da  coexistência  das  duas  trilogias  quando  se  considera  a  apreciação  da 

narrativa – seis episódios – como um todo. O espectador funciona como o juiz final, que 

determina através de sua leitura que as histórias não se encaixam esteticamente..  

4.5 Episódios V e II: oposições fundamentais entre Luke e Anakin

Analisemos  agora  os  capítulos  intermediários  de  cada  trilogia.  Em  ESB (1980),  a 

narrativa informa que a destruição da Estrela da Morte apenas atrasou os planos do 
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Império  Galáctico,  afinal  ela  poderia  ser  reconstruída,  com  o  mesmo  poder  de 

destruição. Por um lado, a primeira destruição da arma serviu para mostrar ao Império 

que os Rebeldes tinham poder de contra-ataque suficiente e revelar a existência de Luke 

para Darth Vader, que o sentiu através da Força e o reconheceu imediatamente como 

seu filho. Assim,  ESB intensifica o ritmo da ação, inaugurando uma corrida contra o 

tempo:  os  rebeldes  precisam  encontrar  alguma  maneira  de  acabar  com  o  Império 

definitivamente e o Império precisa exterminar as lideranças das rebelião: Léia e Luke.

Vader, por sua vez, está, impacientemente, caçando os núcleos rebeldes estabelecidos 

pela galáxia. Destituído de grandes peripécias como a destruição da estação espacial do 

episódio anterior, ESB está organizado de modo a dispor de sua duração para dar vazão 

aos  conflitos  psicológicos  e  de  relacionamentos  entre  os  personagens:  o  episódio  é 

marcado pelo crescente interesse romântico entre Léia e Han Solo e pelo treinamento de 

Luke no remoto planeta Dagobah pelo antigo mestre  jedi Yoda (voz e animação de 

boneco de Frank Oz; vide ilustração 6). 

Nesse momento da primeiro trilogia, Luke faz as pazes com um mentor, na figura do 

sábio Yoda, que mais se parece uma criança ou um avô simpático do que um pai severo. 

Yoda é configurado imediatamente a partir de sua aparência: não é belo, mas tampouco 

é ameaçador. Novamente, Luke se distancia de Vader, deixando seu orgulho de lado 

para ser treinado por um personagem que mais parece um duende verde dos contos-de-

fadas terrestres.

Paralelo ao treinamento de Luke, Vader o caça incessantemente pela galáxia. A razão 

para isso só é explicitada nos minutos finais do filme quando o vilão declara uma das 

falas mais famosas do cinema contemporâneo: “Luke, eu sou seu pai”. Finalmente, com 

a ameaça crescente de Vader a Léia e Solo, Luke interrompe o seu treinamento para 

combater  Vader,  quando  finalmente  descobre  que  ele  é  seu  pai,  acionando  a  mola 

trágica da história, afinal espera-se de Luke que ele mate o próprio pai. 

Este é o nó mais intenso da primeira trilogia como um todo e, a partir deste momento, a  

história de SW deixa de ser sobre a luta contra a opressão e ganha dimensões maiores: 
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passa a ser a saga da família Skywalker em busca de redenção e de Luke em busca de se 

afirmar na idade adulta. Por um lado,  SW ganha um ar mais lúgubre e potencialmente 

trágico; por outro, dá um salto em complexidade de tessitura da intriga pois, neste ponto 

da experiência com a primeira trilogia, o espectador começa a se perguntar sobre o teor 

da conspiração que conseguiu esconder Luke de seu terrível pai por tanto tempo, sobre e 

quais atrocidades Vader deve ter cometido no passado, o que só é explicado ao fim de 

RS.

Já em AC (2002), cerca de uma década se passou desde o PM e as maquinações secretas 

do  dissimulado  senador  Palpatine  levam  a  um  crescente  movimento  separatista  na 

galáxia: vários governos de vários planetas manifestaram seu desejo de separar-se da 

República para desespero dos partidários  da democracia,  que insistem que o melhor 

caminho consiste  na reunião de todas as civilizações para engrandecimento mútuo. O 

movimento separatista anunciado já no prólogo antecipa a queda da República, que já se 

sabe ser inevitável nesse momento e remete à desestabilização que, em Roma antiga, 

antecedeu  o  surgimento  do  Império  e  da  era  dos  césares  e  que,  posteriormente, 

culminou  na dissolução daquela  civilização.  É esse  um dos principais  esquemas  de 

leitura do episódio intermediário da segunda trilogia. 

O movimento é comandado pelo Conde Dooku (Christopher Lee), também conhecido 

pela alcunha de Tyranus, um jedi que se juntou ao lado negro da Força e cujo mestre é 

Darth  Sidious  /  Palpatine.  Vale  ressaltar  aqui  que,  embora  não  seja  um  princípio 

constante na narrativa como um todo, muitos vezes os nomes dão pistas da natureza e 

personalidade  dos  personagens,  juntamente  com suas  respectivas  aparências  físicas. 

Embora fisicamente normal, Dooku tem uma aparência e voz grave, ameaçadora. 

Também  em  AC,  Palpatine  também  manifesta  um  crescente  interesse  em  Anakin 

Skywalker, cujo potencial ele percebe ou pressente, e cujo orgulho e insatisfação para 

com a hierarquia  jedi ele  alimenta.  Diante  da iminente  e  aguardada guerra  civil,  as 

maquinações de Palpatine resultam numa emenda constitucional que lhe garante plenos 

poderes  perante  a  República,  transformando-o  em  um  ditador,  cargo  no  qual 

permanecerá por duas décadas (tempo da história).
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AC não é esvaziado de peripécias como o ESB: a mola fundamental de toda a ação é a 

investigação da conspiração por trás das tentativas de assassinato de Padmé Amidala 

(Portman),  agora  senadora  da  república  por  seu  planeta  natal,  Naboo,  e  líder  da 

oposição. Essa investigação separará Obi Wan, agora um mestre jedi, de seu aprendiz, 

Anakin (então interpretado por Hayden Christensen).  É justamente esta  investigação 

que consome o primeiro terço do episódio e que colocará Anakin e a senadora juntos, 

favorecendo o seu subseqüente enlace romântico. 

Assim o motivo  por  trás  de AC coincide  com a mola  romântica,  e  ao espectador  é 

ofertada  uma  posição  afetiva  favorável  ao  enlace  proibido.  É  possível  se  traçar  o 

seguinte paralelo entre  AC e ESB:  no primeiro,  Anakin está em treinamento, mas as 

circunstâncias resultantes da conspiração de Palpatine para controlar o Senado Galático 

o colocam junto de Amidala, por quem ele se apaixona. No segundo, Luke separa-se de 

Léia  (interesse  romântico  de  Luke)  e  Solo  (interesse  romântico  de  Léia)  -  que  são 

perseguidos através do filme pelo vilão Vader - para ir a Dagobah receber o treinamento 

ascético com Yoda, aceitando um pai simbólico e se distanciando da trajetória sombria 

de seu pai. 

Tendo os dois capítulos da história postos assim lado a lado, permite-se notar como 

Anakin é construído em oposição a Luke: o primeiro é o personagem intempestivo e 

motivado pelas  emoções,  o  segundo abre  mão da  companhia  dos  amigos  (e  do seu 

interesse romântico, Léia, sem saber que ela é sua irmã) para passar pelo treinamento no 

intuito de salvar a galáxia, um motivo mais abnegado do que o do seu pai. Tanto Luke 

quanto Anakin são personagens cheio de certezas morais, só que a moral de Anakin é 

flexível à sua vontade. A moral de Luke é externa e alheia à sua vontade.

Além da personalidade emotiva e difícil, Anakin, por sua vez, é assombrado pela perda: 

da  mãe  que  teve  que  abandonar  em  Tatooine  e  a  possibilidade  do  assassinato  da 

senadora que ama – Amidala. Agrava a situação o fato de que jedi não podem envolver-

se em enlaces afetivos.  AC acaba funcionando ele todo como uma concretização das 

previsões e temores manifestados por Yoda em PM (01:29:50): a saber, que o medo de 

103



Anakin sente de perder as pessoas que lhe são próximas, sua mãe, por exemplo, leva ao 

lado negro da Força, uma vez que se espera de um jedi perseverança e aceitação daquilo 

que não pode mudar. 

Porém, ao espectador não é difícil identificar-se com a humanidade de Anakin, pois é 

mais fácil sofrer com a perda do que aceitá-la, o que aproxima o anti-herói do público e 

intensifica a ansiedade pelo desenrolar do fio narrativo de natureza trágica. Assistir à 

segunda trilogia já é saber de antemão que o enlace entre Anakin e Padmé vai consumi-

los e que não há escapatória para o personagem jedi: ele vai ser corrompido e se tornar 

um vilão temível. A questão que se impõe, portanto, é: como isso vai acontecer?.

Em  AC,  ainda  em  treinamento,  Anakin  desobedece  ao  conselho  jedi,  que  o  havia 

mandando como guarda-costas da senadora Amidala e vai resgatar a mãe em Tatooine, 

descobrindo-a prisioneira de uma tribo do deserto, que ele extermina, cedendo à raiva e 

ao lado negro da Força: de um jedi se espera a serenidade e não os arroubos emocionais. 

Amidala se compadece do sofrimento do rapaz e acaba cedendo ao romance. Luke, por 

sua vez (em ESB), em Dagobah reencontra Yoda e meios e o aconselhamento necessário 

que lhe permitem lidar com sua impaciência pueril no intuito de derrotar Vader. 

A animação de Yoda é convincente e resulta nas cenas possivelmente mais divertidas do 

filme, na qual o espectador não apenas experimenta visualmente a floresta tropical – 

construída em estúdio - através de uma série de planos fechados que intensificam a 

sensação de claustrofobia criada pelo cenário, como vivencia junto com o personagem 

alguns  aspectos  do  treinamento  jedi  (ilustração  15).  Yoda  tem,  aparentemente,  a 

personalidade de um velho senil mas mostra-se posteriormente bastante auto-consciente. 

Para fazer as cenas funcionarem, não se mostram os pés de Yoda, pois Frank Oz estava 

sob  o  chão  falso  o  tempo  inteiro  movimentando  o  personagem  e  movendo-lhe  as 

feições.  Quando Yoda é mostrado inteiro no plano, é mostrado de longe para que a 

representação seja eficaz. 

ESB herda de  NH um complicado triângulo amoroso: Han e Luke querem o afeto de 

Léia, que não sabe exatamente quem ela quer. Em ESB, em uma conversa entre Yoda e 
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uma aparição de Obi Wan, é indicado que Léia é a outra esperança para a restauração da 

paz na galáxia, o que soluciona parte do problema uma vez que começam a se oferecer 

pistas de que Léia e Luke são irmãos. A solução fundamental para o desenlace desses 

encaixes afetivos se dá quando Léia e Luke são separados durante a perseguição pelas 

tropas imperiais. Han e Léia finalmente podem passar momentos sozinhos, acionando a 

mola romântica daquele episódio e Luke vai cuidar do seu treinamento. 

As estratégias de Han para escapar da perseguição acabam despertando a admiração da 

princesa por  ele  (01:13:40)  e  o clímax do relacionamento  tal  como mostrado se dá 

quando Han e Léia são finalmente capturados por Vader e Han é torturado (01:21:20), 

enfatizando sua coragem e resistência. A vitimização injusta de Han arregimenta não 

apenas a simpatia do espectador, mas também a admiração da heroína. Tanto em ESB 

quanto em  AC,  a mola romântica é responsável pelo avanço da narrativa,  porém, as 

soluções  para os  respectivos  encaixes  amorosos  serão completamente  diferentes  nos 

episódios que os sucedem: respectivamente o RJ e o RS, estabelecendo, de uma vez por 

todas, a distância comportamental e moral entre Luke e Vader.

ESB serve para intensificar e retificar a caracterização de Darth Vader como um vilão 

temível. Há uma ênfase na mostração da impaciência e das crueldades do personagem, 

que mata oficiais na nave a torto e a direito simplesmente porque eles se mostraram 

incapazes  de  cumprir  as  suas  ordens  no  prazo  ordenado  (00:23:20).  As  sucessivas 

mortes de militares acabam gerando uma gag de humor mórbido no decorrer do filme a 

medida que o alto escalão da nave começa a cair como moscas. 

As  demonstrações  de  poder  do  principal  antagonista  são  construídas  a  partir  de 

mostrações mais sofisticadas e criativas do que em NH. Em dado momento, Vader está 

em uma cápsula onde se tranca para recarregar (afinal ele é em grande parte máquina) e 

o lugar é mostrado em um travelling para trás, que incorpora um militar imperial que 

estava fora do quadro quando a cena começa (00:22:45), e para a frente, posteriormente 

em outra cena (00:44:50), quando o diálogo se encerra, dando movimento ao local (que 

é ameaçador por si só, remetendo a uma bocarra com muitos  dentes) para o qual o 

espectador é convocado sem o menor aviso (Ilustração 19). 
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ESB oferta ainda um fragmento do que pode ser o rosto do vilão ao mostrá-lo de costas 

sem a máscara,  com a pele lívida e coberta  de cicatrizes repulsivas.  Em NH,  Vader 

normalmente  é  mostrado sem muita  criatividade  e sem muita  variação na escala  de 

planos, o que sinaliza uma diferença na capacidade dos diretores de cada episódio: NH 

foi dirigido pelo próprio George Lucas, então inexperiente.  ESB foi dirigido por seu 

professor, Irvin Kershner, muito mais experiente. 

Ao se assistirem comparativamente  AC e ESB fica clara a repetição de uma estratégia 

poética de mostrar o mundo ficcional como possibilidade do espectador experimentá-lo 

sensorialmente. Muitas vezes a escala de planos repete o ponto de vista de alguém que 

está em um passeio de montanha russa. Assim, cumpre-se a promessa feita nas aberturas 

de cada episódio, sob música militar  animadíssima, a saber, de que o espectador vai 

presenciar  muitas  peripécias  grandiloquentes  e  fabulosas.  As  cenas  das  batalhas 

continuam sendo mostradas a partir do cockpit das naves e das máquinas de guerra e há 

uma preocupação em empregar antes de cada cena um plano de exposição do cenário, 

situando o espectador em um ou outro planeta  da Galáxia Distante e ofertando uma 

miríade de cenários espetaculares. 

AC sinaliza uma preocupação por parte da instância da realização do filme que é dar 

uma unidade entre os figurinos da primeira e da segunda trilogia: enquanto que em PM 

houve  uma  manifesta  liberdade  criativa  para  os  cenários,  figurinos  e  penteados,  os 

figurinos e os penteados de Amidala em AC (ilustração 17) começam a se parecer com 

os de Léia no em  ESB  (ilustração 16).  Os ambientes internos das naves começam a 

apresentar  semelhanças  explícitas  também:  era  comum  nos  anos  setenta  e  oitenta, 

representar o interior de naves espaciais com muitos painéis com luzes piscantes, vide 

Alien (1979). O mesmo paradigma seguiu a primeira trilogia de SW. A segunda trilogia, 

mais  moderna,  seguiu  o  paradigma  contemporâneo  de  representação  do  imaginário 

tecnológico, mais limpo e funcional. Só que, a partir de AC, começa-se a fazer a ponte 

entre os trinta anos de diferença na moda e nos modelos de representação de tecnologias 

avançadas nos filmes. 
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4.6 A função do oráculo

A aposta de Quin Gon em um  jedi que finalmente  traria  o equilíbrio  à  galáxia  é o 

resultado de uma antiga profecia. Este  jedi eliminaria de uma vez por todas a ameaça 

sith.  Sabendo que Anakin foi gerado pela Força, a escolha natural de Quin Gon foi 

treiná-lo,  acreditanto  que o garoto foi escolhido pela  Força para realizar  a profecia. 

Porém, a Força é o destino, e não é nem boa nem ruim, embora pareça ser de natureza 

organizadora no sentido de “manter a galáxia unida” como diz Obi Wan em NH. 

As  profecias  e  os  oráculos  não  são  aqueles  que  resolvem  os  nós  da  intriga.  Pelo 

contrário, são elementos desorganizadores da estabilidade, são aqueles que embaralham 

os  fatos  e  permitem  a  criação  de  nós  cada  vez  mais  complexos  e,  eventualmente, 

trágicos. Ouvir o oráculo, por si só, implica em alterar o desenrolar dos fatos. A rebelião 

inicial de Quin Gon que força o Conselho Jedi a investir no treinamento de Anakin não 

pode ser apontada como motivo gerador da cadeia causal que resulta no vilão Darth 

Vader: as únicas culpadas são a própria Força – causalidade mágica, destino etc. - e a 

profecia. Uma hipótese possível é a de que sem Darth Vader não haveria Luke e Léia, o 

que é coerente já que heroísmo define vilania e vice versa tanto no discurso quanto nas 

ações e situações ficcionais porque as ações de um existem em contraponto às ações dos 

outros. 

Nesse caso, haveria um ciclo de forças antagônicas disputando o universo presente em 

SW: ciclicamente, surgem os sith – arautos do excesso e da entropia - em contraponto 

aos jedi – avatares da ordem e da harmonia, responsáveis pela preservação da galáxia - , 

que os destroem e restauram a ordem. SW, torna-se a partir de ESB e AC um enredo que 

comporta um mundo ficcional que pode abrigar histórias infinitamente seguindo este 

mesmo modelo de interações, repetindo o ciclo. Esta é, pois, a pilastra fundamental que 

sustenta  aquele mundo.  Ou, dito  em acordo com o referencial  teórico metodológico 

deste trabalho, esta é a proposição ficcional principal de SW, sem a qual nenhuma outra 

pode ser requisitada do espectador. 
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4.7 Episódios VI e III: Anakin, o anti-herói

Em RJ, a Estrela da Morte está quase pronta, apresentando-se novamente como uma 

ameaça  à  rebelião.  O  imperador  Palpatine  -  impaciente  com  a  demora  da  obra  e 

confiante na sua capacidade de intimidar os trabalhadores a agilizarem o processo - vai 

pessoalmente supervisionar a reconstrução da arma. O imperador torna-se vulnerável ao 

sair de seu esconderijo na capital Coruscant, oferecendo uma chance à Aliança Rebelde 

de destruí-lo de uma vez por todas e restabelecer a democracia na galáxia. O problema 

que se interpõe é: como destruir o mais poderoso sith da galáxia?

Nesse  momento  da  intriga,  Luke  e  Vader  são  devolvidos  aos  cenários  políticos  do 

primeiro  episódio (NH)  só que ambos  estão  mudados.  Luke tornou-se  jedi e  Vader 

descobriu  que  seu  filho  estava  vivo.  Sem  o  episódio  ESB,  seria  inviável  que  essa 

mudança tivesse se tornado plausível.

Paralelo à reconstrução da Estrela da Morte, Darth Vader está obcecado com a idéia de 

converter o seu filho, Luke Skywalker, ao lado negro da Força, de acordo com o plano 

bolado  pelo  imperador.  A  conversão  de  Luke  é  fundamental  porque  o  imperador, 

usando  a  Força,  previu  que  Luke  poderia  destruí-lo.  A  previsão  do  imperador 

novamente reforça a idéia de que há um ciclo de destruição e recriação no qual atua a 

Força  como  energia  mística  e  como  representação  do  destino  e  da  causalidade  no 

enredo.

Em RS,  Palpatine, então supremo chanceler da república (ditador), conseguiu amplos 

poderes para conter a rebelião que ele mesmo planejou pela galáxia. Anakin, por sua 

vez,  cada  vez  mais  arrogante  e  cheio  de  si,  está  casado  secretamente  com Padmé 

Amidala, que está grávida dos gêmeos Luke e Léia. Anakin, porém, tem visões em que 

Padmé  morre  ao  dar  a  luz,  o  que  demarca  novamente  o  papel  motivador  e 

potencialmente trágico do oráculo.  Cada vez mais obcecado em subverter a morte  e 

salvar a esposa, recorre aos poderes de Palpatine, que o promete ajudá-lo a conhecer o 

verdadeiro poder, o lado negro da Força, manipulação de energia vital que seria forte o 
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suficiente para impedir o fim da própria vida. A promessa é até plausível no enredo da 

segunda trilogia, já que Anakin foi gerado sem pai pela Força: se a Força pode gerar a 

vida, ela também pode manter a vida. Nesse aspecto, não falta coesão à história.

Anakin  é  configurado como um personagem trágico.  Suas  visões  do futuro são um 

reflexo do caminho que escolheu e servem para intensificar o seu ímpeto; suas visões de 

um  futuro  sombrio  para  o  seu  núcleo  familiar  são  novamente  uma  intercessão  do 

“destino”, acionando o erro trágico. Ceder ao lado negro da Força, embora seja uma 

escolha  egocêntrica  equivocada  pelos  princípios  morais  do  enredo,  revela-se  como 

resultado do poder inexorável e irrevogável das circunstâncias sobre o personagem e, 

em última instância, resultado da atuação da própria Força na narrativa. Seu medo de se 

separar se Amidala, sua amante e projeção do carinho maternal que nutria por sua mãe, 

o cega para todas as outras possibilidades de desenlace do seu próprio destino. Com 

isso, não lhe ocorre que é ele mesmo o motor do assassinato dos  jedi e de Amidala, 

justamente o que ele planejava impedir. 

Consultar  o  oráculo  é  acionar,  por  em  funcionamento,  a  própria  desdita  prevista. 

Anakin, por não querer a morte para as pessoas que ama, é ele mesmo o causador da 

morte para as pessoas que ama. O espectador, capturado pelo enlace romântico entre 

Anakin e Amidala e por conhecer a infância de escravidão do rapaz, espera que ele não 

ceda  ao  lado  negro  da  Força,  que  ele  se  torne  um personagem menos  moralmente 

condenável e que tudo termine bem. O espectador também torce por Anakin porque ele 

possui falhas, ele não é um jedi completo, ele é ingênuo e bastante humano, mas peca 

pelo excesso de soberba e confiança. 

Acontece que ninguém assiste à segunda trilogia sem ter algum conhecimento prévio, 

recebido  culturalmente  mesmo  que  de  forma  esparsa:  Darth  Vader  é  um  vilão  de 

franquia e aparece em produtos de merchandising desde 1977. Assistir a RS é saber que 

Anakin vai cair em desgraça, mesmo que se espere o contrário. Assim, RS acaba sendo 

muito eficaz em emocionar o espectador. O temor e compaixão provocadas pela queda 

de Anakin em desgraça vem desse conflito entre a empatia gerada com o personagem, e 

pelas expectativas causadas pela mola romântica em oposição à mola trágica. 
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Anakin resolve tornar-se aprendiz de Palpatine, apesar de tê-lo reconhecido como um 

lorde sith. Dada à sua ingenuidade e orgulho, Anakin se deixa convencer por Palpatine 

de que jedi e sith são similares na sua busca de poder, Anakin recebe o seu novo nome e 

identidade, Darth Vader, e assume pessoalmente a responsabilidade de destruir o templo 

jedi (situado em Coruscant), matando adultos e crianças no caminho, em uma das cenas 

mais terríveis da série (com direito a  contra-plongeé na figura de Vader entrando em 

uma sala onde os infantes em treinamento estão aquartelados) e música funérea. 

Anakin é semelhante ao herói trágico típico que ao consultar o oráculo se depara com 

um futuro sombrio e que, por mais que tente, todas as suas ações para evitar o futuro 

sombrio acabam no fim das contas servindo para conduzi-lo à desdita. Apesar disso, ele 

não é um herói  trágico típico,  superior  a  nós como preconiza  a poética aristotélica. 

Anakin é heróico sob alguns aspectos (corajoso, tem intenção de fazer o bem) mas é vil 

sob muitos outros, fazendo escolhas e manifestando opiniões moralmente condenáveis. 

É  em  AC,  quando está  trabalhando  como guarda-costas  de Amidala  (00:48:35) que 

declara que uma ditadura funcionaria muito melhor do que a república, sinalizando a 

sua  incapacidade  de  pensar  politicamente  além  de  categorias  simplistas  e  soluções 

imediatas. 

Por sua dubiedade moral, Anakin não é propriamente um herói trágico, mas um herói 

mais próximo dos espectadores, mais humano. A motivação romântica organizada em 

AC é  o  que  faz  RS funcionar  tão  bem na  construção de  um programa poético  que 

requere horror e compaixão muito melhor  do que a primeira  trilogia  como um todo 

(apesar de a primeira trilogia narrar a história de um filho que se rebela contra o pai e 

vence). 

RS sinaliza também uma marca fundamental do que se tornou  SW, a saga do núcleo 

Skywalker,  da queda de Anakin Skywalker e sua transfiguração em Darth Vader72 à 

ascensão de Luke Skywalker e concomitante promessa de restauração do equilíbrio da 

72Trocadilho  declaradamente  proposital  de  George  Lucas,  Darth  Vader  é  um neologismo  para  o  pai 
escuro, o que abandona a própria prole.
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Força e do retorno da Ordem Jedi. Por causa da destreza de RS,  SW passou a dialogar 

com um universo temático antigo e particular ao trágico: a dissolução familiar. 

Por outro lado, o personagem não é apenas um avatar da corrupção que coincide com a 

sua  transformação  em  máquina,  em  detrimento  de  seu  aspecto  humano.  Vader  ao 

identificar Luke como seu filho em ESB começa a perceber-se incapaz de eliminá-lo, o 

que  fez  com tanto  desprendimento  com  os  seus  subalternos.  Ao  contrário,  resolve 

convertê-lo.  Assim,  a  sua  ambigüidade  já  havia  sido  semeada  em  ESB,  sendo 

concretizada em RJ, quando Vader se vê incapaz de eliminar Luke e acaba escolhendo 

redimir-se e destruir o imperador. Luke não poderia destruir o imperador sem ceder ao 

ódio e à vingança, ele só poderia destruir o imperador com o auxílio de seu pai, opção 

que,  mesmo  implícita,  começou  a  se  desenhar  em  ESB  na  última  sequência  em 

Dagobah. 

A armadilha construída pelo imperador em RJ consiste justamente em não oferecer uma 

opção a Luke: se ele eliminasse o imperador, ele estaria juntando-se ao lado negro da 

Força. Se ele se convertesse, idem. O imperador não contava, porém, com a rebelião de 

Darth Vader, que agiu como sempre agiu, contra o seu mentor intelectual, contra a sua 

figura paterna.  Assim, o enredo organiza-se de modo a ofertar a Anakin/Vader uma 

última oportunidade de se redimir e permite a Luke a continuidade da existência dos 

jedi. 

Não é esta também uma forma de cumprir a antiga profecia mencionada em PM? De 

modo indireto, Anakin Skywalker trouxe novamente equilíbrio à galáxia. Ele foi o pai 

sombrio de dois gêmeos que o convenceram e demonstraram como destruir o terrível 

sith que almejada escravizar todos os povos indefinidademente. Luke serviu de espelho 

a Vader, que se compadeceu do filho e, com isso, se redimiu. Léia serviu de inspiração a 

Han Solo por conta de seu mútuo interesse  romântico.  Han, por sua vez,  serviu de 

contraponto moral a Luke, permitindo que esse fizesse escolhas mais acertadas, segundo 

o juízo da moral implícita no enredo, do que as que o seu pai fez. 
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A partir disto, o que se pode inferir novamente é que talvez jedi e sith sejam dois lados 

da mesma moeda e se degladiem através dos séculos em uma galáxia muito distante 

porque  talvez  o  único  equilíbrio  possível  seja  este  conflito  com lados  morais  bem 

definidos, que servem como exemplo a nós, homens menores, menos heróicos e menos 

ambiciosos e é esse um dos aspectos que promovem o sucesso da narrativa de SW há 

três décadas. 

Um outro viés possível, é compreender  SW como a história do menino que ascendeu 

socialmente e, em seguida, torna-se corrupto - história contada na segunda trilogia - e do 

seu filho, que ascendeu socialmente para redimir o pai - história contada na primeira 

trilogia. De modo macroscópico, a saga narra como uma nação formada por diversos 

planetas  (ou pelos diversos povos da galáxia)  perdeu a sua república democrática e 

representativa e se tornou uma ditadura. Narra como o povo se rebelou, na figura de 

Luke,  Léia  e  Han  Solo,  para  recuperar  a  democracia,  vinculada  nesse  caso, 

obrigatoriamente, à noção de liberdade. 
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5.
Conclusão

Todo mundo ficcional parte de uma ideia, seja a ideia de um autor criativo, instância 

criadora empírica, seja a ideia de um espectador aficionado por histórias. Antes de se 

construir qualquer coisa, mesmo coisas imateriais se faz necessário sonhar com elas, 

projetá-las e projetar-se empregando ou experimentando as tais coisas. 

Fazer de conta é necessário para melhorar a qualidade de vida, para antecipar o futuro e 

tomar decisões baseadas nessas projeções. Em 1977, se fez de conta que havia uma 

galáxia distante, com mil maravilhas tecnológicas e o dobro em perigos. A intenção 

original  era boa mas  nem tudo pode ser realizado.  Como diz a música  dos  Rolling  

Stones,  não se ganha o que se quer, se ganha o que se precisa73.  Para crescer,  para 

aprender, para melhorar, para seguir em frente. 

Não é nossa intenção corrigir as falhas de SW ou prescrever como deveria o filme ter 

sido em sua glória tivessem todas as ideias que conceberam aquele mundo saído do 

papel  tal  como  foram imaginadas.  A  intenção  de  uma  análise  poética  de  qualquer 

mecanismo  é  compreendê-lo  e  com  isso  construir  conhecimento  sobre  aquele 

mecanismo e conhecimento sobre aquele mecanismo.

SW é um projeto de vida de George Lucas e tem crescido junto com a imaginação e  

capacidade produtiva de seu criador. A primeira trilogia tornou-se tão popular e de tal 

forma imiscuída na cultura que mesmo quem nunca viu um dos episódios NH, ESB ou 

RJ conhece a  famosa  frase “Luke,  eu sou seu pai”,  que já foi parodiada e citada à 

exaustão por diversos outros produtos da cultura.  Além disso,  a trama do vilão que 

persegue os próprios filhos já se diluiu de forma intensa na cultura. Nesse contexto, é 

improvável, mesmo para os espectadores mais jovens, travarem contato com a primeira 

trilogia sem ter algum tipo de conhecimento sobre ela. A apreciação ingênua de NH já 

não mais existe pois o esquema de leitura da primeira trilogia já se apresenta como um 

dos esquemas de leitura aprendidos no consumo de outros produtos vinculados à ficção.
73 Escrita por Mick Jagger e Keith Richards, You Can't Always Get What You Want" foi lançada em 1969, 
no álbum Let it bleed.
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No que diz respeito à segunda trilogia,  as possibilidades de consumo são tão vastas 

quanto o próprio mundo que ela ajuda a montar. Cada filme da segunda trilogia, por sua 

natureza  fílmica  (em  oposição  a  uma  possível  natureza  televisiva,  ou  própria  dos 

games),  pode ser  consumido individualmente  sem muitas  perdas  no que se refere à 

fruição  de  um  de  seus  principais  programas  poéticos,  que  identificamos  como  a 

possibilidade de experimentar audiovisualmente o espaço sideral, planetas alienígenas, 

corridas de naves,  batalhas,  e duelos com sabres de luz.  No consumo de cada peça 

individualmente  haverá perdas em relação à  compreensão do engate romântico e da 

mola trágica, mas não são graves o suficiente para comprometer a identificação desses 

recursos e desses programas poéticos fundamentais.

Constatamos  que   quanto  maior  a  extensão  do  enredo  e,  concomitantemente,  mais 

complexo  for  o  mundo  ficcional,  mais  estreito  torna-se  o  pacto  ficcional  com  o 

espectador  pois,  se  entendermos  o enredo como um sistema cognitivo,  quanto  mais 

complexo  ele  é,  mais  facilmente  podem  ocorrer  contradições  que  agredirão  aos 

princípios de verossimilhança que orientam a narrativa. Estes princípios, como vimos, 

estão na narrativa e são expostos, demonstrados ou exemplificados por ela mesma: tal 

como a oposição fundamental entre jedi e sith, ordem e desordem, criação e destruição. 

Esse princípio está disperso em cada um dos seis filmes e pode ser inferido no decorrer 

da apreciação conjunta da obra ou de cada filme por si só.

Constatamos  também  que  a  reciclagem  dos  dispositivos  poéticos  no  decorrer  de 

sucessivos  enredos  pertencentes  à  mesma  narrativa  constitui  a  atualização  desta;  a 

reciclagem consiste na reutilização de marcas próprias ao enredo que caracterizaram um 

mundo ficcional como tal. 

A narrativa pode ser compreendida como uma moldura para o mundo ficcional, ou pelo 

menos, todo mundo ficcional emana da narrativa porque ela apresenta, menciona, ilustra 

ou  simplesmente  enumera  as  leis  fundamentais  que  regem  o  mundo  ficcional.  O 

narrador é a voz que nos guia, tenha ele um compromisso com a verdadeira narração da 
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história, ou seja ele um mecanismo cujo propósito é distorcer os eventos e confundir o 

espectador.

Em uma manifestação ou na outra,  o narrador mostra  a organização e interação dos 

elementos que constituem o mundo ficcional apresentado em uma narrativa.  Se cada 

narrativa fosse compreendida como o ordenamento que se dão aos elementos de um 

sistema ou de um conjunto, mencionando uns e deixando de explicitar outros - deixando 

apenas  lacunas  para  a  complementação  do  espectador  -,  o  narrador  corresponderia, 

rudemente,  à  linha  que  demarca  o  conjunto de  elementos  pertencentes  e  o  resto,  o 

conjunto  de  elemento  que  não  cabem  naquelas  leis  gerais,  naqueles  parâmetros  – 

proposições - de faz-de-conta. 

Não se narra assistematicamente. Toda narrativa constitui um sistema de conhecimento 

sobre uma sucessão de fatos. Narrar é agenciar fatos de modo a compor um enredo 

coerente. Ou, dito de outro modo, narrar sustenta-se no seu elemento mais fundamental, 

que é agenciar os fatos a serem narrados, ou o enredo. Não podem existir narrativas sem 

o  enredo,  cuja  coerência  é  orientada  por  critérios  de  plausibilidade  que,  em última 

análise, dependem da opinião comum do espectador. 

Se o texto só existe no ato de sua leitura, ele também só pode ser testado e avaliado, 

neste momento. Porém, o texto, na apreciação, é recuperado por seu leitor ou, no caso 

do filme,  por seu espectador,  pedaço a pedaço na ordem que o narrador,  fale  ele  a 

verdade  sobre  a  fábula  ou  tente  enganar  o  espectador.  Cada  pacote  de  informação 

disponibilizado em uma cena, em uma sequência, conspira para produzir uma cadeia de 

efeitos  e  informar  uma sucessão de predicados  sobre  personagens e  situações.  Essa 

cadeia  de  efeitos  e  informações  orientadas  por  plausibilidade  e  seguindo  a 

sistematização  expressa  na  narrativa  atua  na  geração  de  um  construto  que 

convencionalmente chamamos de mundo ficcional. A ficção proposicional estabelece 

sistematização primária dos conjuntos elaborados – identificados – a partir dos enredos.

O espectador recebe as informações da narrativa,  do enredo, do narrador, não como 

verdades  absolutas,  mas  como  dados  a  serem  testados  a  partir  de  hipóteses,  de 
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inferências,  e  da  aplicação  de  esquemas  mentais.  Esses  esquemas  mentais  podem 

orientar  a  apreciação  ou  podem  atrapalhá-la.  No  segundo  caso,  são  descartados  e 

substituídos por outros esquemas até que o espectador encontre algum esquema que o 

permita compreender o sistema que é a história.

Em teoria,  cada  sistema que  é  uma narrativa  permite  ser  completado  infinitamente, 

desde que se observem as premissas mais fundamentais que orientem aquele sistema e 

que se prepare o espectador para uma eventual premissa que surpasse e modifique as 

demais. Porque, se uma história é atraente, ela certamente o é também por causa das 

premissas que orientaram a construção do enredo e que, por consequência, orientam a 

organização mental daquele mundo ficcional audiovisual mostrado. 

Narrar  seriadamente  envolve  reiterar  constantemente  as  premissas  que  compõem  o 

enredo e o mundo ficcional e atualizar a história a cada capítulo com dados novos sobre 

os personagens e sobre o fio  narrativo principal.  O desenrolar  dos nós do enredo é 

vagaroso.  Quando se  desatam rapidamente,  novos  nós  automaticamente  assumem o 

lugar. Infere-se disso que fazer uma narrativa funcional envolve um processo de seleção 

de quais  informações  explicitar  no enredo e quais  esconder  atendendo às demandas 

ficcionais que já existam pois a complementação por parte do espectador é um processo 

ativo e pelo qual o próprio espectador anseia. 

A tendência do worldmaking e a busca da indústria cinematográfica por novas franquias 

também  aponta  nessa  direção.  A  indústria  por  um lado  busca  histórias  que  gerem 

merchandising. O público, por outro, busca histórias das quais ele possa participar em 

muitos níveis, em longos períodos de tempo, permitindo que ele sinta-se em completo 

naquela  ficção.  Em  última  instância,  a  proposição  de  um  mundo  ficcional  parece 

decorrer  da causalidade tecida  no texto.  E,  por necessidade,  a atitude  do espectador 

perante  o  texto,  seu  dispor  em assumir  uma atitude  participativa  no  jogo ficcional, 

decorre  da  capacidade  do  texto  em  encantá-lo  com  suas  regras,  via  nexos  causais 

plausíveis e bem amarrados.  A postura de assumir uma atitude em acordo com uma 

ficção denota uma carência emocional, sensorial ou cognitiva por parte do espectador 
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em  relação  a  tudo  aquilo  que  a  história  ficcional  pode  lhe  ofertar  em  termos  de 

experiência segura.

Se o desfrute da ficção não é apenas seguir as instruções da obra narrativa, se consiste 

em um processo ativo por parte do espectador, o desfrute da ficção implica também em 

reconhecer as obras pelo seu estatuto de ficção

Notou-se  que  apreciar  a  primeira  trilogia  de  SW demanda,  ironicamente,  um maior 

esforço do aparelho perceptual-cognitivo do espectador acostumado com as novidades 

do cinema de hoje. Além de ele ter que reconhecer o estatuto ficcional da obra como 

faria  normalmente,  ele  deve  descontar  também  os  efeitos  especiais  obsoletos,  e  os 

achaques das atuações, os cenários, os figurinos e a mise-en-scène datada. Atravessado 

esse véu, uma espécie  de cláusula adicional  no pacto ficcional  de  SW (1977, 1980, 

1983) hoje, ele pode apreciar a obra sem desmerecê-la, acusando-a de datada. 

Assistir a um filme envelhecido é como assistir a uma peça sem cenário e sem figurinos: 

você deve imaginar que os “defeitos” da construção poética não estão lá. Obviamente o 

espectador  não  é  capaz  de  anular  a  sua  enciclopédia  audiovisual,  ele  é  incapaz  de 

esquecer todas as  novidades a que já assistiu,  porém ele pode instaurar um filtro na 

apreciação. Esse esforço de encaixar a apreciação do filme em seu contexto original faz 

parte do estatuto da ficção datada. 

A parte fácil na obtenção desse olhar condescendente sobre o filme velho é que quando 

se consideram os primeiros três filmes (de 1977, 1980 e 1983) juntos, é possível se 

descontar os programas estéticos e poéticos que já não funcionam. O espectador pode 

fazer o esforço de fechar esse corpus e não compará-lo a outras experiências. Nesse 

caso, os defeitos são aparentes dentro de cada filme (do início ao fim) e nas três obras 

como um todo: portanto, os defeitos não precisam ser aparentes em nenhuma, acabam 

sendo incorporados ao programa poético e o sistema narrativa funciona tranquilamente, 

permanece coeso, coerente e verossímil. 
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O problema da construção poética datada de  SW (a primeira  trilogia)  se torna mais 

complexo  quando  são  considerados  os  seis  filmes  em conjunto.  A segunda  trilogia 

(1999, 2002 e 2005), embora tente atualizar a narrativa e a franquia acaba por denunciar 

os problemas da primeira. Dessa comparação talvez a obra não consiga escapar. Esses 

defeitos  estéticos  não agridem propriamente  as  bases  fundamentais  que compõem o 

mundo ficcional da galáxia distante, mas atacam o programa estético da obra, que é 

amplamente construído a partir de duas concepções diferentes de tecnologias futuristas. 

A serialidade de Star Wars serve para distender sua ação no decorrer de seus seis filmes 

em live action e é, nesse caso, um artifício necessário à representação de grandes feitos 

heróicos: a história narrada envolve muitos feixes de eventos, reconta muitos momentos 

da saga da família Skywalker. Alguns desses momentos são fundamentais à história, ou 

fundamentais às estrategias poéticas da história. Outros oferecem suporte às estratégias 

poéticas  principais,  desenvolvendo  enredos  secundários  que  enriquecem  o  mundo 

ficcional, distendem a experiência do espectador naquele ambiente ficcional e atrasam o 

desfecho criando expectativas e alimentando o espectador com soluções possíveis. 

Além  disso,  os  enredos  secundários  servem  para  reiterar  características  do  mundo 

ficcional, de seus personagens e cenários, comportamentos e conjunto geral de possíveis 

narrativos do tecido da intriga. Estão assim a serviço do  worldmaking e da ficção de 

natureza proposicional.

 

Os  pedaços  omitidos  numa  narrativa  servem  para  torná-la  mais  atraente  para  o 

espectador que pode assim complementá-la usando os seus esquemas mentais, mas não 

se  podem  omitir  pedaços  fundamentais  a  compreensão  de  uma  mudança  de 

comportamento ou de uma potencial mudança de premissa. Em uma narrativa do porte 

de SW, a construção de mundo ficcional e de enredo depende muito mais do que se deve 

deixar de fora sem tornar a história ininteligível. 

Quanto  maior  a  história,  maior  a  possibilidade  de  ocorrerem  contradições  não 

programadas  no  argumento.  Em  um  filme,  uma  só  cena  pode  ser  responsável  por 

caracterizar um determinado predicado de um dado personagem enquanto que numa 
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série pode-se empregar  todo um episódio para realizar  a mesma coisa,  lançando um 

olhar mais microscópico sobre a narrativa. 

Eliminar lacunas exige a elaboração de novas lacunas que funcionem dentro da história 

narrada. A primeira trilogia de SW criou uma lacuna, a saber, o passado de Darth Vader 

e a destruição de sua família (Padmé, Luke e Léia). A segunda trilogia supre essa lacuna 

mas  cria  outra,  que  é  a  origem dos  sith,  que  é  apenas  mencionada,  para  citar  um 

exemplo.

Na narrativa seriada, que frequentemente narra através de uma intervalo de reiterações e 

repetições  possíveis  e necessárias  à não-solução do nó dramático  que move os seus 

personagens,  a  solução  da  narrativa  se  dará  quando  os  personagens  principais 

distanciam-se o suficiente do padrão de comportamento instaurado – sem ferir as regras 

do mundo – para poderem concluir a ação principal da história. É esse momento que é 

empurrado para os minutos finais em SW. 

Distender um mundo em uma franquia envolve identificar as premissas fundamentais 

que  propõem o faz-de-contas,  dispersá-las  com destreza  no  decorrer  da  narrativa  e 

ofertar algo que o espectador precise: sofrimento, alegria, dor, emoção, argumento ou 

sensação. Porém a narrativa não pode ser uma qualquer. Ela deve ser bem amarrada, 

bem tecida, deve observar os detalhes que ficam em segundo plano.

Star Wars atualizou a sua narrativa de modo microscópico e minucioso no intuito de 

que ela atenda às necessidades do modo de narrar contemporâneo e às necessidades 

emocionais do público contemporâneo. É assim que se permite no enredo a expansão de 

um mundo ficcional do porte de SW. Compreender SW é compreender a origem dessa 

rotina  de  consumo  de  produtos  minuciosamente  montados  e  tem  implicações  nos 

estudos  de  recepção  e  de  engajamento.  Caberia  no  futuro  uma  investigação  mais 

completa  sobre  detalhes  das  estratégias  de  sociabilidade  que  resultam de  consumir 

produtos de uma franquia mas não é do escopo mais deste trabalho. 
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As duas hipóteses fundamentais (“a” e “b”) foram confirmadas, mas concluiu-se que 

embora as duas trilogias quando apreciadas comparativamente funcionem como uma 

narrativa  completa,  a  segunda acaba  por  ressaltar  problemas  poéticos  e  estéticos  da 

primeira,  negando a hipótese  “c”:  apreciar  Star  Wars vai  ser  sempre  assistir  a  dois 

filmes (com três capítulos cada) porque não é possível ignorar as limitações estéticas da 

primeira trilogia quando ela é apreciada em conjunto com a segunda trilogia. 

Por outro lado, assistir a SW vai ser sempre como embarcar numa montanha russa, com 

muitas  luzes,  trepidações  e  sensações.  Assistir  a  SW é  ir  até  a  Galáxia  Distante 

experimentar  o  amor  romântico,  a  tragédia,  a  dissolução  da  família  e  a  sua 

reestruturação em um ciclo sem fim definitivo.
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Apêndice A: os eventos narrados em SW, cronologicamente

A seguir,  os  principais  eventos  do enredo,  levando em consideração o fio  narrativo 

principal e as motivações dos personagens encadeando as ações. 

Episódio I – A Ameaça Fantasma (1999)

1. O prólogo apresenta o motivo do episódio: a disputa pela taxação das rotas de 

comércio leva a Federação de Comércio a realizar um bloqueio comercial  ao 

planeta Naboo. A lentidão do debate sobre o problema no Senado Galáctico leva 

o Supremo Chanceler da República envia secretamente dois jedi para solucionar 

a questão (00:00:40).

2.  Ao  saberem  da  presença  dos  jedi,  os  líderes  da  Federação  de  Comércio 

contatam Lorde Sidious (Palpatine), secretamente o responsável pelo bloqueio, 

que recomenda que os jedi sejam mortos e que Naboo seja invadido (00:04:25).

3. Palpatine assegura à rainha Amidala que os embaixadores foram enviados para 

negociar com a Federação de Comércio (00:09:00). Amidala se recusa a entrar 

em guerra.

4. O planeta é invadido pela Federação de Comércio (00:09:55). 

5. Os  jedi  desembarcam  secretamente  no  planeta  (00:10:50)  e  evitam  o 

atropelamento de Jar Jar Binks que,  em gratidão,  os leva para a proteção da 

cidade submersa de Gunga (00:13:10).

6. O rei  de  Gunga  se  recusa  a  auxiliar  na  defesa  do  planeta,  mas  oferece  um 

transporte para os jedi chegarem à capital de Naboo (00:17:15). 

7. A rainha de Naboo é capturada (00:21:00), mas os jedi a resgatam (00:22:40) e a 

convencem  a  ir  a  Coruscant,  buscar  auxílio  no  senado  contra  a  invasão 

(00:23:30).

8. A nave da comitiva é danificada pelo bloqueio espacial  ao tentar  escapar de 

Naboo, e apesar dos esforços de R2D2 para consertá-la (00:25:40), a comitiva 

faz um pouso emergencial em Tatooine. 
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9. Darth Sidious envia seu aprendiz, Darth Maul, para localizar a nave da rainha 

(00:27:25).

10. Qui-Gon  Jinn,  Jar  Jar  Binks  e  Padmé,  até  então  disfarçada  como  dama  de 

companhia da rainha desembarcam em Tatooine (00:30:25).

11. Na loja de peças de Watto, Padmé conhece o jovem piloto e escravo Anakin 

Skywalker (00:32:30). Lá também, Qui-Gon descobre que a moeda da república 

não é aceita em Tatooine (00:34:00). 

12. Anakin  abriga,  em sua casa,  Qui-Gon,  Padmé,  R2D2 e Jar  Jar  durante  uma 

tempestade de areia (00:38:00), onde ele mostra a Padmé o andróide que está 

construindo, C3PO (00:38:30).

13. Anakin se oferece para competir nas corridas, para a comitiva da rainha poder 

comprar  peças  para consertar  a  nave (00:42:20).  Qui-Gon convence  Watto  a 

inscrevê-los na corrida (00:44:35).

14. Qui-Gon descobre que Anakin foi gerado espontaneamente ao conversar com a 

mãe  dele,  Shmi  Skywalker  (00:46:35)  e  passa  a  acreditar  que  Anakin  é  o 

escolhido,  de  acordo  com  uma  antiga  profecia  jedi,  para  destruir  os  sith  e 

devolver o equilíbrio à Força.

15. Qui-Gon aposta com Watto para se Anakin vencer a corrida, levá-lo embora do 

planeta (00:53:00).

16. Qui-Gon oferece ensinamentos jedi a Anakin antes da corrida (00:57:40).

17. Anakin vence a corrida (01:09:05) e fica feliz ao saber que vai treinar para se 

tornar um jedi porém se ressente porque sua mãe também não pode ser libertada 

(01:13:05).

18. Qui-Gon é atacado por Darth Maul (01:16:40).

19. Palpatine  afirma  que  o  senado  foi  tomado  por  burocratas  que  dificilmente 

apoiarão a causa de Naboo e sugere a eleição de um novo supremo chanceler no 

Senado Galáctico (01:22:45). 

20. Yoda pressente medo em Anakin, que é o caminho para o lado negro da Força 

(01:30:10) e o conselho acaba negando permissão a Qui-Gon para treiná-lo.

21. Palpatine é indicado a novo supremo chanceler do Senado Galáctico (01:31:35).

22. Amidala  retorna  a  Naboo e  os  jedi  Qui-Gon  e  Obi  Wan  são  enviados  para 

investigar a identidade do guerreiro sith (01:34:15).
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23. Amidala pede ajuda aos Gungans, que formam uma aliança política para lutar 

contra  o  exército  da  Federação  de  Comércio  (01:40:00).  A  rainha  então 

apresenta o plano que consiste em esvaziar a cidade atraindo todo o exército 

para os campos e então capturar o líder da Federação de Comércio, que tomou o 

Palácio (01:43:25). Um destacamento de pilotos será enviado para atacar a nave 

que controla o exército inimigo, constituído de andróides; a nave está em órbita 

ao redor de Naboo.

24. A batalha por Naboo começa (01:45:15).

25. Os jedi e a rainha capturam o hangar do palácio. Anakin esconde-se no cockpit 

de uma das naves (01:47:00).

26. Qui-Gon e Obi Wan duelam com Darth Maul (01:51:00).

27. A nave em que Anakin se escondeu, em piloto automático, o leva para a órbita 

de Naboo (01:51:40). 

28. Darth Maul fere Qui-Gon (01:59:50).

29. Amidala captura o líder da Federação de Comércio (02:00:55).

30. Anakin explode a nave que controla o exército de andróides (02:02:30).

31. Obi Wan mata Darth Maul (02:04:10).

32. A beira de morte, Qui-Gon obriga Obi Wan a prometer que vai treinar Anakin 

(02:04:40).

33. Anakin torna-se o aprendiz de Obi Wan (02:07:05).

Episódio II – O Ataque dos Clones (2002)

1. O prólogo anuncia que vários sistemas declararam sua intenção de se separarem 

da República Galáctica. O movimento separatista sob comando do Conde Dooku 

tornou impossível a manutenção da paz por parte dos poucos jedi. Foi posto em 

deliberação no senado a possibilidade de criação de um exército da república 

(00:00:40). 

2. Ao chegar a Coruscant, a nave da senadora Padmé Amidala sofre um atentado 

terrorista (00:03:15), porém a senadora escapa com vida. 
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3. Palpatine  sugere  que  Amidala  seja  colocada  sob  a  proteção  de  Obi  Wan  e 

Anakin Skywalker (00:06:10).

4. Anakin manifesta profunda ansiedade por rever a senadora Amidala (00:07:10), 

flerta com a senadora (00:08:20) e mostra-se desafiador da hierarquia jedi ao 

contrariar o seu mestre Obi Wan publicamente (00:08:50). 

5. Animais  peçonhentos  são  introduzidos  no  quarto  da  senadora  numa  outra 

tentativa de assassinato impedida por Obi Wan e Anakin (00:12:45). 

6. Obi  Wan se atira  pela  janela  e captura o robô que introduziu os animais  no 

quarto da senadora, o que resulta em uma perseguição através de Coruscant do 

programador  do  robô  (00:14:20).  Quando  os  jedi  conseguem  capturar  a 

mercenária que programou o robô, ela é assassinada por um dardo envenenado 

antes de conseguir contar quem a contratou (00:24:00).

7. Palpatine alimenta o orgulho e arrogância de Anakin dizendo-lhe que ele não 

precisa de orientação (00:26:00). 

8. Jar  Jar  Binks  é  encarregado  de  substituir  Padmé  no senado enquanto  ela  se 

refugia em Naboo sob a proteção de Anakin (00:27:20).

9. Anakin reclama com Padmé que Obi Wan o reprime (00:28:10) e flerta com a 

senadora novamente (00:29:25).

10. Uma  vez  que  não  conseguiu  informações  nos  arquivos  dos  jedi,  Obi  Wan 

consulta o seu amigo Dex, dono de uma cantina em Coruscant, sobre o dardo 

envenenado, que lhe informa que o dado foi fabricado em um planeta chamado 

Kamino  (00:32:15),  habitado  por  uma  raça  de  alienígenas  especializada  em 

clonagem.

11. Incapaz de encontra Kamino nos mapas dos arquivos jedi, Obi Wan procura os 

conselhos de Yoda (00:36:30).

12. Ao chegar a Kamino, Obi Wan é informado de que o exército de clones para a 

república está pronto e que o exército foi supostamente encomendado por um 

jedi  chamado  Sifo  Dyas  (00:42:40),  que  na  verdade  morrera  anos  antes  da 

encomenda ter sido efetuada. 

13. Anakin e Padmé beijam-se (00:45:20). 

14. Anakin  confessa  a  Padmé  que  ele  não  acredita  que  o  sistema  republicano 

funcione, que uma ditadura seria mais eficaz (00:48:35).
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15. Obi Wan conhece Jango Fett, um caçador de recompensas a partir de quem o 

exército de clones foi fabricado (00:50:40), que afirma ter sido recrutado por 

Tyranus, a identidade sith do Conde Dooku.

16. Anakin confessa o seu amor a Padmé (00:53:45), que se recusa a dar início a um 

relacionamento com um jedi.

17. Anakin sonha com a sua mãe sofrendo (00:58:55) e resolve ir a Tatooine. Padmé 

resolve ir com ele.

18. Obi Wan, sob ordens do conselho jedi,  tenta  prender  Jango Fett,  que escapa 

(01:01:50). 

19. Anakin  e  Padmé  vão  a  Tatooine,  onde  descobrem  com  Watto  que  Shmi 

Skywalker foi libertada e se casou com um fazendeiro chamado Lars (01:04:55). 

20. Obi Wan persegue Jango Fett até o planeta Geonosis (01:10:20).

21. Lars, por sua vez, informa a Anakin que Shmi foi levada por Tuskens, o Povo da 

Areia, selvagens que habitam o planeta (01:12:45).

22. Anakin reencontra a mãe no acampamento Tusken, que morre em seus braços. 

Então, enfurecido, o aprendiz de jedi mata todos os membros do acampamento 

(01:18:30).

23. Obi Wan é capturado em Geonosis (01:28:05), não sem antes avisar a Anakin e 

Padmé, e ao conselho jedi, que a Federação de Comércio é responsável pelas 

tentativas de assassinato de Padmé. Mestre Windu instrui Anakin a continuar a 

proteção de Padmé e que o conselho jedi vai resgatar Obi Wan de Geonosis e 

lidar com o líder separatista, Dooku (01:29:00).

24. Padmé e Anakin vão a Geonosis resgatar Obi Wan (01:29:25). 

25. Dooku  conta  a  Obi  Wan  que  o  senado  está  sob  controle  de  um lorde  sith 

(01:32:25).

26. Jar  Jar  Binks  propõe  no  senado  que  o  supremo  chanceler  receba  poderes 

emergenciais para lidar com a crescente crise (01:33:40), que cria o primeiro 

exército da república.

27. Yoda  dirige-se  a  Kamino  e  Mace  Windu  a  Geonosis  com  outros  jedi  para 

resgatar Obi Wan (01:35:00). 

28. Padmé e Anakin são capturados em Geonosis (01:42:20). 
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29. Ante a ameaça iminente de uma execução pública, Padmé declara o seu amor a 

Anakin (01:42:50).

30. Os jedi chegam a Geonosis (01:50:00).

31. Quando os jedi são rendidos pelo exército de andróides, o exército de clones 

chega a Geonosis sob o comando de Yoda (01:56:20).

32. Anakin e Obi Wan enfrentam Dooku e são derrotados. Dooku corta fora o braço 

direito  de  Anakin  (02:04:50).  Yoda  enfrenta  Dooku,  que  acaba  fugindo 

(02:07:35).

33. De volta a Coruscant, Dooku/Tyranus entrega os planos para a construção da 

Estrela da Morte a Palpatine/Darth Sidious (02:12:15).

34. Anakin e Padmé casam-se em segredo em Naboo (02:14:50).

Episódio III – A Vingança dos Sith (2005)

1. O prólogo explica que a guerra divide a república e que o supremo chanceler 

Palpatine  foi  seqüestrado  pelos  separatistas  sob  o  comando  de  Dooku  e  do 

General Grievous. Anakin e Obi Wan são enviados para resgatarem o chanceler.

2. Na  nave  em  que  Palpatine  está  supostamente  cativo,  Anakin  e  Obi  Wan 

enfrentam  Dooku  novamente.  Obi  Wan  é  ferido  e  Anakin,  comandado  por 

Palpatine, decapita Dooku (00:14:00). 

3. Anakin reencontra Padmé que lhe confessa estar grávia (00:25:50).

4. Anakin tem pesadelos em que Padmé morre ao dar a luz ao filho (00:30:30).

5. Anakin consulta Yoda, que o orienta a aceitar o futuro, que o medo da perda é 

um caminho para o lado negro da Força (00:33:25).

6. Palpatine  pede  a  Anakin  para  que  ele  seja  o  seu  representante  pessoal  no 

conselho jedi (00:36:00),  o que o conselho aceita  relutantemente,  sem elevar 

Anakin à categoria de mestre, o que resulta em sua revolta e frustração.

7. O conselho jedi pede que Anakin investigue o supremo chanceler Palpatine, com 

medo de que, uma vez encerrada a guerra, ele não devolva os poderes ao senado 

(00:39:00).
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8. Palpatine  explicita  sua  desconfiança  no  conselho  jedi  a  Anakin,  mentindo, 

afirma que o conselho jedi quer tomar o controle da república (00:44:15). Em 

seguida,  conta  que  é  possível  desafiar  e  desfazer  a  morte  usando  os 

conhecimentos sith (00:46:05).

9. A única coisa que impede o fim da guerra é a captura do general Grievous. Obi 

Wan é enviado para capturá-lo. Os dois duelam (00:58:10).

10. Anakin é encarregado de comunicar a captura iminente de Grievous a Palpatine, 

que revela ter conhecimento sobre o lado negro da Força (01:03:20) e que se 

oferece para ajudá-lo a salvar Padmé. 

11. Anakin avisa a Windu que Palpatine é um sith (01:07:50). Windu e mais três 

jedi tentam prender Palpatine e são eliminados (01:12:20).

12. Anakin submete-se a Palpatine e se torna Darth Vader (01:15:40).

13. Darth Vader elimina todos os guerreiros do templo jedi (01:19:25), inclusive os 

aprendizes.

14. Palpatine dá ordem ao exército de clones para eliminar todos os guerreiros jedi 

que  estão  espalhados  pela  galáxia  (01:20:40).  Apenas  Obi  Wan  e  Yoda 

sobrevivem.

15. Anakin  dirige-se  a  Mustafar  para  eliminar  os  líderes  restantes  da  rebelião 

separatista (01:33:20).

16. Palpatine transforma a república no I Império Galáctico (01:34:00).

17. De volta ao templo jedi, Obi Wan descobre que Anakin está por trás do ataque 

(01:37:10).

18. Obi  Wan  conta  a  Padmé  que  Anakin  se  juntou  ao  lado  negro  da  Força 

(01:38:50).  Padmé vai ao encontro de Anakin em Mustafar (01:41:45) e Obi 

Wan se esconde em sua nave. 

19. Vader ataca Padmé e a fere gravemente (01:46:15).

20. Vader e Obi Wan duelam (01:47:50).

21. Yoda e o imperador Palpatine duelam (01:49:50).

22. Obi Wan vence Vader, decepando-lhe um braço e as duas pernas e lhe deixa, em 

chamas, a beira de um fluxo de lava vulcânica para morrer (01:59:20).

23. Palpatine resgata Vader (02:02:50).

24. Padmé dá a luz a gêmeos e morre de tristeza em seguida (02:06:55).
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25. O imperador  Palpatine conta aVader que ele matou Padmé (02:08:05),  o que 

cause-lhe um acesso de fúria para deleite do imperador.

26. Os gêmeos de Skywalker  e Amidala são separados.  O senador Organa adota 

Léia e Luke é enviado para ficar com os tios em Tatooine (02:09:00).

27. Vader e Palpatine supervisionam a construção da Estrela da Morte (02:11:25).

Episódio IV – Uma Nova Esperança (1977)

1. O prólogo informa que é um período de guerra civil no império. Os rebeldes 

conseguiram roubar os planos de construção da Estrela da Morte, uma estação 

espacial capaz de explodir um planeta inteiro. Perseguida pelas tropas imperiais, 

a princesa Léia porta os planos roubados (00:00:40).

2. A nave da princesa é capturada (00:03:40).

3. Os planos são escondidos em R2D2, que juntamente com C3PO, é enviado para 

Tatooine, aos cuidados de um certo Ben Kenobi (00:05:00). 

4. C3PO e R2D2 são capturados por Jawas, mercadores de andróides (00:12:15), e 

vendidos aos Skywalkers em Tatooine (00:17:15).

5. Luke encontra uma mensagem em R2D2 endereçada a Ben Kenobi (00:20:45).

6. R2D2 foge a procura de Obi Wan (00:26:00). 

7. Luke vai ao seu encalço (00:27:25), é atacado pelos Tusken e resgatado por Obi 

Wan (00:29:15). 

8. Obi Wan dá o sabre de luz de Anakin a Luke (00:33:15), que lhe conta sobre a 

ordem jedi  e  sobre  a  destruição  dos  jedi:  que  um pupilo  seu,  Darth  Vader, 

ajudou o império a caçar de extinguir os jedi, inclusive o pai de Luke, Anakin. 

Obi Wan também explica a Força a Luke.

9. R2D2 entrega a mensagem de Léia a Obi Wan. Na mensagem, Léia pede ao jedi 

que leve o andróide a Alderaan, onde seu suposto pai, o senador Organa, saberá 

recuperar os planos da Estrela da Morte (00:34:40).

10. O imperador dissolve o senado imperial (00:37:00).

11. Luke volta para casa para encontrar os tios mortos e decide ir com Obi Wan a 

Alderaan (00:40:10).
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12. Obi Wan e Luke vão a Mos Eisley para conseguir transporte para Alderaan. Lá, 

conhecem Han Solo e Chewbacca (00:47:00), que aceitam levá-los a Alderaan 

em troca de pagamento. 

13. A Estrela da Morte é testada, explodindo Alderaan, planeta onde Léia foi criada 

(00:56:00).

14. Obi Wan começa a treinar Luke na cultura jedi (00:57:00).

15. A  Millenium Falcon,  nave em que estão Han Solo,  Chewbacca,  Obi  Wan e 

Luke,  é  capturada  pela  Estrela  da  Morte  (01:03:50)  mas  os  personagens 

escondem-se abordo e não são presos.

16. Infiltrados na estação espacial, os heróis localizam e resgatam Léia (01:13:30).

17. Obi Wan e Vader duelam (01:27:30) e Vader destrói o antigo mestre. 

18. A  Millenium  Falcon consegue  escapar  da  Estrela  da  Morte  (01:30:50),  mas 

carrega secretamente um aparelho rastreador.  Dirige-se para uma das luas de 

Yavin, onde fica a base rebelde. 

19. A análise dos dados sobre a Estrela da Morte indica o ponto fraco à estação 

espacial (01:37:40).

20. Com a ajuda de Han Solo, Luke consegue destruir a Estrela da Morte, ao ouvir,  

telepaticamente, os ensinamentos de Obi Wan (01:53:50).

Episódio V – O Império contra-ataca (1980)

1. O prólogo informa que apesar da destruição da Estrela da Morte, o império 

segue poderoso. A aliança rebelde está escondida, espalhada pela galáxia. 

Uma  nova  base  rebelde  foi  estabelecida  em  Hoth  e  Darth  Vader  está 

obcecado com a idéia de localizar Luke Skywalker.

2. Luke,  fazendo  uma  ronda  em Hoth,  é  atacado  por  um animal  selvagem 

(00:04:00). 

3. Han  Solo,  que  precisa  voltar  a  Tatooine  para  saldar  uma  dívida  com  o 

gângster Jabba, resolve ficar e ajudar nas buscas por Luke (00:08:20). 

4. Luke usa a Força e consegue escapar do animal que o atacou (00:09:20) e 

tem um visão em que Obi Wan o instrui a ir ao planeta de Dagobah para 

treinar com Yoda (00:13:00).
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5. Han Solo resgata Luke (00:13:40). 

6. Léia beija Luke para enciumar Han Solo (00:17:40).

7. A base de Hoth é descoberta por Darth Vader e é evacuada (00:21:40). 

8. Luke escapa de Hoth e se dirige a Dagobah (00:36:20).

9. Han  e  Léia  escapam na  Millenium  Falcon,  são  perseguidos  pelas  tropas 

imperiais e escondem-se no interior de um asteróide (00:40:10).

10. Luke realiza um pouso forçado em um pântano em Dagobah, onde a sua 

nave afunda (00:41:00) e finalmente encontra Yoda (00:47:10).

11. Han e Léia se beijam (00:51:00).

12. O  imperador  informa  a  Vader  que  Luke  Skywalker  pode  destruí-los 

(00:53:00). Vader propõe ao imperador que Luke seja convertido ao lado 

negro da Força.

13. Yoda diz  a  Obi  que não pode ensinar  as  artes  jedi  a  Luke porque ele  é 

impaciente  e  sente  muita  raiva,  como  o  seu  pai,  Anakin  Skywalker 

(00:55:00); porém o treinamento começa assim mesmo (01:00:25).

14. Caçadores de recompensa são contratados para localizar Han Solo e Léia 

(01:05:40).

15. A  Millenium  Falcon esconde-se  atrás  da  nave  imperial  onde  está  Darth 

Vader (01:07:00).

16. Yoda demanda que Luke, usando a Força, erga a nave para fora do pântano 

(01:09:05), o que Luke não consegue fazer. Yoda, então, ergue a nave.

17. Han Solo consegue escapar da perseguição imperial mas é seguido por Boba 

Fett, um dos caçadores de recompensa (01:15:20).

18. Luke tem uma visão em que Han e Léia estão em perigo e decide ir  ao 

auxílio dos amigos (01:16:55).

19. Han Solo busca asilo junto ao seu antigo amigo Lando Calrissian em Bespin, 

uma colônia de mineração de gás (01:19:00). 

20. Obi Wan e Yoda advertem Luke sobre os perigos que ele corre por conta da 

interrupção do treinamento (01:22:10).

21. Para não perder a sua franquia de mineração, Lando entrega Solo e Léia a 

Vader, que os usa como chamariz para atrair Obi Wan (01:27:20).
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22. Inclinado a congelar Luke em carbonita para entregá-lo ao imperador, Vader 

resolve testar o processo em Han Solo (01:34:00) e Léia declara o seu amor a 

Han Solo (01:34:55).

23. Lando arrepende-se e resgata Léia e Chewbacca (01:41:00).

24. Luke chega a Bespin e duela com Darth Vader, que lhe corta fora o braço 

direito (01:49:15). Vader revela a Luke que é seu pai (01:50:00).

25. Luke  pede  ajuda  a  Léia  telepaticamente,  que  o  resgata  (01:52:30). 

Finalmente, o grupo de rebeldes escapa das tropas imperiais e Luke recebe 

uma mão mecânica.

Episódio VI – O Retorno de Jedi (1983)

1. O prólogo anuncia que Luke voltou a Tatooine para resgatar Han Solo, 

que havia sido entregue a Jabba por Boba Fett.  O império,  por outro 

lado, está reconstruindo a Estrela da Morte.

2. Vader vai pessoalmente coordenar a reconstrução da Estrela da Morte 

(00:04:00).

3. C3PO e R2D2 são enviados à corte de Jabba levando uma mensagem de 

Luke Skywalker (00:09:00), requisitando um encontro com o gângster 

para discutir os termos da soltura de Solo. Jabba se recusa a barganhar.

4. Léia, disfarçada de caçadora de recompensas infiltra-se na corte de Jabba 

levando  Chewbacca  (00:14:20).  Então,  ela  descongela  Han  Solo 

(00:18:00), porém é capturada.

5. Luke vai ao encontro de Jabba porém é jogada na jaula de um monstro, 

para divertimento da corte. Luke mata o monstro (00:24:20).

6. Luke,  Han  Solo  e  Chewbacca  são  conduzidos  para  uma  execução 

pública, da qual conseguem escapar. Léia estrangula Jabba (00:33:20).

7. Luke  volta  a  Dagobah  para  concluir  o  seu  treinamento  com  Yoda 

(00:36:30).
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8. O imperador vai pessoalmente supervisionar a reconstrução da Estrela da 

Morte  (00:37:20)  e instrui  Vader a  capturar  Luke para que,  juntos,  o 

imperador e Vader possam convertê-lo ao lado negro da Força.

9. Yoda morre, mas antes revela a Luke que ele será um jedi apenas depois 

que ele confrontar Vader vencer e que existe outro Skywalker além de 

Vader e Luke (00:43:50). 

10. Obi Wan, em uma aparição, conta a Luke que ele tem uma irmã gêmea e 

que eles foram separados após o nascimento para serem protegidos de 

Darth Vader e do imperador (00:46:40).

11. Os rebeldes descobrem que o imperador está a bordo da nova Estrela da 

Morte, em órbita ao redor de uma lua de Endor e que essa é a chance de 

destruí-lo (00:48:20). A nova Estrela da Morte é protegida por um campo 

de energia gerado a partir de uma estação na lua. Delimita-se assim o 

plano de ataques dos rebeldes: desativar a proteção da estação espacial 

em terra e destruí-la junto com o imperador.

12. Luke, Han, Chewbacca e os dróides são capturados por Ewoks, um povo 

nativo da lua de Endor (01:08:05),  com quem acabam formando uma 

aliança. 

13. Luke  conta  a  Léia  que  Darth  Vader  é  seu  pai  e  que  ela  é  sua  irmã 

(01:18:10).

14. Luke vai ao encontro de Darth Vader (01:22:25) e é levado à presença do 

imperador (01:29:35).

15. Vader  e  Luke  duelam e  Vader  descobre  que  também  tem uma  filha 

(01:47:50). Luke vence Vader (01:52:30).

16. Os  rebeldes  explodem  o  gerador  que  protege  a  Estrela  da  Morte 

(01:53:45).

17. O  imperador  ataca  Luke  com  raios  e  Vader  interfere,  matando  o 

imperador (01:55:00). O imperador inflige ferimentos fatais em Vader.

18. A aliança rebelde explode a Estrela da Morte (02:01:20). 
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Apêndice B: Ilustrações

Ilustração 1: Simba tenta “acordar” o pai, que está morto

Ilustração 2: Simba deitado junto ao cadáver do pai

Ilustração 3: a Estrela da Morte

Ilustração 4: Yoda e o jovem Obi Wan Kenobi 
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Ilustração 5: Anakin Skywalker durante a corrida de pod racers em PM

Ilustração 6: Padmé Amidala, C3PO e Anakin Skywalker em PM

Ilustração 7: Greedo jovem em PM

Ilustração 8: Chewbacca e Han Solo
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Ilustração 9: Jabba

Ilustração 10: Tatooine

Ilustração 11: Naboo

Ilustração 12: corte em íris
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Ilustração 13: plano fixo do espaço sideral

Ilustração 14: escala de planos inusitada

Ilustração 15: Luke em treinamento com Yoda em Dagobah

Ilustração 16: Léia em NH
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Ilustração 17: Padmé Amidala em AC

Ilustração 18: Greedo e Han Solo em NH

Ilustração 19: câmara onde Darth Vader recarrega

Ilustração 20: corrida de pod racers
Ilustração 20: corrida de pod racers em PM em plano fixo a partir do chassi de uma das naves

Ilustração 21: pod racer em plano subjetivo a partir do cockpit
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Ilustração 22: Anakin cede ao Lado Negro da Força em RS

Ilustração 23: o senador Palpatine 

Ilustração 24: Palpatine transfigurado pelo Lado Negro da Força
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