
                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO 

 

                                                                               

 

 

 

ANDRESSA ALVES OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

A LITERATURA ESPÍRITA ADAPTADA PARA O CINEMA E AS NOVAS 

ABORDAGENS DA DOUTRINA:  

UM ESTUDO DO LIVRO/FILME “NOSSO LAR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2011 



2 
 

ANDRESSA ALVES OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

A LITERATURA ESPÍRITA ADAPTADA PARA O CINEMA E AS NOVAS 

ABORDAGENS DA DOUTRINA:  

UM ESTUDO DO LIVRO/FILME “NOSSO LAR” 

 

 

 

 

Trabalho Final de graduação (TFG) 

apresentado no curso de Jornalismo, área de 

Comunicação Social, do Centro 

Universitário Franciscano – Unifra, como 

requisito parcial para aprovação na 

disciplina TFG 

 

 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Sibila Rocha 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2011 



3 
 

Andressa Alves Oliveira 

 

 

 

A literatura espírita adaptada para o cinema e as novas abordagens da doutrina:  

Um estudo do livro/filme “Nosso Lar” 

 

 

 

Trabalho Final de graduação (TFG) apresentado no curso de Jornalismo, área de 

Comunicação Social, do Centro Universitário Franciscano – Unifra, como requisito parcial 

para aprovação na disciplina TFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ____________________________________ 

Prof. Dr. Sibila Rocha – Orientadora (Unifra) 

 

 

 

 

                                 _____________________________________ 

Carlos Alberto Badke (Unifra) 

 

 

 

 

                                 ______________________________________ 

Sílvia Helena Niederauer (Unifra) 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, dezembro de 2011 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeço a Deus e a minha família pela 

compreensão e apoio nesta importante etapa da 

minha vida. Agradeço a todas as pessoas que 

contribuíram para a conclusão deste trabalho, 

especialmente, a contribuição de Arnaldo 

Requia que colaborou de maneira direta para a 

realização desta pesquisa. 

Em especial, agradeço a professora 

orientadora Doutora Sibila Rocha que ao longo 

do processo de trabalho que envolveu esta 

pesquisa contribui com seu grande grau de 

conhecimento. 

 

 

 

 



5 
 

RESUMO 

 

 

Este estudo insere-se nas discussões que envolvem eixos teóricos metodológicos a 

respeito das formas como a literatura é adaptada para a linguagem cinematográfica. Recorta-se 

o livro espírita Nosso Lar, escrito pelo espírito André Luiz, e psicografado por Chico Xavier, 

que inspirou a versão fílmica que leva o mesmo nome, produzida no ano de 2010, pelo diretor 

Wagner de Assis. Apresenta-se como problema de pesquisa a seguinte questão: De que maneira 

o conteúdo da linguagem escrita pode ser transposto para roteiro de linguagem 

cinematográfica? A partir deste questionamento, outro é decorrente: Quais estratégias são 

utilizadas para a transposição do livro para o filme, a fim de que o produto não perca suas 

características de enredo, de veracidade e de magia de uma narrativa de imaginação? O 

trabalho tem como objetivo geral, compreender como a doutrina espírita, seus dogmas e 

crenças abordados na obra impressa Nosso Lar é transposta para as telas de cinema. Como 

percurso metodológico, classifica-se o estudo como uma pesquisa descritiva, de caráter 

qualitativa, que se utiliza de processos observacionais e técnica de Análise do Conteúdo. Para a 

análise, criaram-se quatro categorias para sistematizar os conteúdos: cenário, figurino, 

personagens e efeitos especiais. 

 

Palavras-chave: 

Cinema - roteiro adaptado - análise de conteúdo 
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ABSTRACT 

 

 

This study is part of a discussion that involves theoretical-methodological lines about 

the way in which literature is adapted into cinematic language. The spiritualist book “Nosso 

Lar” written by the spirit of André Luiz and psychographed by Chico Xavier, who inspired 

the film version that bears the same name, produced in 2010 by director Wagner de Assis was 

considered. The following question is presented as a research problem: How can written 

language content be translated into cinematic language script? This questioning raises 

another: What strategies are used to transpose the book to film, so that the product does not 

lose its characteristics of plot, veracity and magic of a narrative imagination? The overall 

objective of this study is to understand how the spiritual doctrine, dogmas and beliefs 

discussed in the book “Nosso Lar” is transposed to the big screen. As a methodological path, 

the study is classified as a descriptive research of a qualitative nature, which uses 

observational processes and content analysis technique. For the analysis, four categories were 

created to systematize the contents: scenery, costumes, characters and special effects. 

 

Keywords: 

Film; adapted script; content analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho insere-se nas discussões que envolvem as adaptações literárias para a 

linguagem cinematográfica. Apresenta-se como recorte a obra espírita Nosso Lar, escrita pelo 

espírito André Luiz e psicografada por Francisco Cândido Xavier (Chico Xavier).  O livro foi 

transformado em filme no ano de 2010, pelo diretor Wagner de Assis. Além do desafio da 

transposição destas diferentes linguagens, agrega-se a proposta espírita destas obras, que 

abordam questões que estão em discussão na contemporaneidade como a vida após a morte, a 

reencarnação e outros dogmas da doutrina.  

A escolha do tema se dá por afinidade e crença no assunto tratado no desenvolvimento 

do projeto. Trata-se de um objeto de relevância no campo comunicacional, pois vem sendo 

abordado com frequência pela esfera midiática, despertando assim, o interesse do público em 

geral. Um dado de que o espiritismo está mais popular é o elevado número de pessoas que 

foram até os cinemas de todo o Brasil assistir a Nosso Lar, que teve sua estreia em 3 de 

setembro de 2010, atingindo a casa dos 3 milhões de espectadores.  

Outros casos reforçam a perspectiva de que o espiritismo está mais presente nos 

cenários das discussões contemporâneas. Pode-se citar como exemplos desta projeção, a 

grande audiência obtida pela novela da Rede Globo de Televisão, Escrito nas Estrelas, 

transmitida no horário das 18h, de 12 de abril de 2010 a 24 de setembro de 2010. Com autoria 

de Elizabeth Jhin, a novela assegurou a audiência dos telespectadores com um enredo que 

questionou os limites entre o plano físico (vida) e o plano espiritual (morte).  

Ainda percebe-se que a doutrina espírita está em evidência, através das crescentes 

produções cinematográficas e produções televisivas que abordam o tema. O médium de 

Niterói, Rio de Janeiro, José Raul Teixeira, comprovou essa afirmação em uma entrevista 

publicada pelo jornal Diário de Santa Maria, em 2 e 3 de outubro de 2010. Segundo Raul 

Teixeira, o aumento da divulgação do espiritismo pelas mídias jornalísticas, televisivas e 

cinematográficas já era esperado, pois o espiritismo é uma doutrina rica em informações. O 

médium aproveitou para citar outros dois filmes, que há algum tempo já aproximavam as 

pessoas do espiritismo, como Ghost – Do Outro Lado da Vida (1990) e O Céu Pode Esperar 

(1978). 

Este contexto midiático em torno da doutrina espírita desperta a curiosidade de 

pessoas com as mais diversas idades, em desvendar os mistérios da vida após a morte e até 

mesmo em buscar um conforto para a morte física, que é a única certeza desta vida. 
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Paralelamente a esta difusão da doutrina espírita, o cinema brasileiro também vive um 

momento de pujança. No artigo Estratégias e apostas da indústria cinematográfica brasileira 

contemporânea, Karine dos Santos Ruy assinala um cenário otimista para os filmes nacionais, 

longa metragem, lançados a partir de 2003. Para a autora, uma das causas desse novo cenário 

cinematográfico brasileiro justifica-se com base em um dado apontado pela Agência Nacional 

de Cinema (Ancine). A Agência afirma que em 2009, sete filmes brasileiros levaram mais de 

um milhão de espectadores às salas de cinema de todo o país. Segundo a mesma pesquisa 

realizada pela Ancine, essa marca não era atingida desde 1982, quando nove filmes longa-

metragens nacionais registraram mais de um milhão de espectadores (RUY, 2009). 

Jorge Furtado (2003) aponta as principais diferenças entre cinema e obras impressas. 

Para ele, o importante é lembrar que o cinema não é só literatura, pois une fotografia, teatro, 

música, dança, pintura e literatura, criando sua própria linguagem cinematográfica.  

Uma das tantas características apontadas por Furtado quando se realiza a adaptação de 

uma obra literária para o cinema, é a presença de elementos não presentes na literatura, que 

são utilizados pela linguagem do cinema, como movimentos de câmera, enquadramentos das 

cenas, música, cor e luz. “Cabe ao roteirista agregar esses elementos ao filme de modo a ser 

fiel – ou não – ao espírito do texto” (FURTADO, 2003, p.2). 

 
A linguagem cinematográfica, ao contrário do texto, é intuitiva, ninguém precisa ser 

alfabetizado para entender um filme. Mas é importante lembrar, que o cinema não é 

só literatura. Ele mistura fotografia, teatro, música, dança, pintura e literatura, 

criando sua própria linguagem, que está em constante transformação, como qualquer 

linguagem (FURTADO, 2003, p.2). 
 

Portanto, se para Furtado (2003) existem diversas características que compõem a 

adaptação literária para o cinema e muitas diferenças entre os dois tipos de obras, a 

importância da pesquisa que se desenvolveu foi identificar as diferentes formas pelas quais o 

livro Nosso Lar e o filme de mesmo título apresentam e exploram as principais características 

de um mesmo assunto, a doutrina espírita, através da abordagem da vida após a morte.  

Apresenta-se uma análise entre o livro Nosso Lar, dividido em cinquenta capítulos, e a 

sua adaptação para as telas do cinema, que obteve um sucesso absoluto de público, levando 

mais de 3,5 milhões de espectadores às salas de cinema dos quatro cantos do Brasil. Observa-

se a maneira como a colônia espiritual apresentada por André Luiz é caracterizada na versão 

impressa, psicografada por Chico Xavier, e na versão cinematográfica, roteirizada e dirigida 

por Wagner de Assis, com duração de 102 minutos. Quais os efeitos especiais a que recorre a 

versão fílmica para representar a doutrina, bem como a transposição da literatura para a 
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linguagem audiovisual nos aspectos técnicos (roteiro, linguagem) e estéticos (efeitos visuais 

para caracterizar a doutrina) também serão avaliados. 

Este cenário aponta para questões de pesquisa resultantes de indagações teóricas e 

práticas. Procurou-se no decorrer deste estudo responder às seguintes indagações: De que 

maneira o conteúdo da linguagem escrita pode ser transformado em roteiro de linguagem 

cinematográfica? Quais as estratégias que são usadas para esta transposição não perder suas 

características de enredo, de veracidade e de magia de uma narrativa de imaginação?  

Este trabalho teve por intuito investigar, através da análise da adaptação do livro para o 

filme, as diferentes formas como a doutrina espírita foi abordada, seus dogmas e crenças que 

são demonstrados na obra impressa e fílmica. Busca-se descrever de que maneira os dogmas 

da doutrina espírita, presentes no livro, foram representados a partir do uso de efeitos 

especiais nas cenas que compõem o filme e mapear as cenas do longa metragem que 

descrevem a estrutura do Mundo Espiritual.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O CINEMA BRASILEIRO 

 

O contexto histórico do cinema no Brasil pode ser dividido em sete fases
1
: O início do 

avanço da sétima arte no país foi marcado pelas primeiras filmagens feitas em território 

brasileiro no ano de 1898. Esse período caracteriza o início da primeira fase do cinema local. 

No entanto, a produção cinematográfica no Brasil só foi crescer a partir de 1907 quando a 

energia elétrica produzida industrialmente possibilitou o avanço do comércio cinematográfico 

no país. O ano seguinte ficou marcado pelo início da idade de ouro do cinema brasileiro. Por 

outro lado, a transformação do cinema artesanal nos países onde a arte era mais avançada 

contribui para a redução do período da idade de ouro brasileira.  

Foi em 1912 que se iniciou a segunda fase do cinema no Brasil acompanhada da crise 

que cercava o cinema nacional. A fase marcada pelas dificuldades perdurou até o ano de 

1922. Durante esse período, um dos principais impasses para o avanço do cinema brasileiro 

era a dificuldade de exibir filmes locais nas telas de cinema ocupadas, predominantemente, 

por filmes estrangeiros, em especial, os norte-americanos. A Primeira Guerra Mundial foi a 

responsável pela significativa diminuição das produções brasileiras que não ultrapassaram a 

média anual de seis filmes, entre 1912 e 1922. 

 A terceira fase teve início em meados de 1925, quando dobrou o número de filmagens 

anuais devido ao progresso da qualidade de produção que já não era mais restrita somente às 

capitas do país como São Paulo e Rio de Janeiro. Os clássicos do cinema mudo brasileiro 

surgiram nessa fase, no ano de 1930. No entanto, o cinema falado já se tornava grandioso em 

outras partes do mundo. Foram as produções do cineasta Humberto Mauro que demonstraram 

que o cinema no Brasil começava a conquistar gradativamente os recursos das películas 

narrativas.  

Devido à expansão da produção cinematográfica aos demais estados do Brasil, a 

terceira fase é destacada pela influência dos ciclos regionais Campinas, Recife e Cataguases. 

Entre 1923 e 1926 um grupo de admiradores do cinema reuniu-se em Campinas, São Paulo, e 

criou a produtora Phoenix Film. Um dos filmes pioneiros do ciclo de Campinas foi o longa 

João da Mata que narrava a história de um caipira.  

                                            
1
 As informações deste conteúdo foram extraídas do documento A História do Cinema, copilado pela professora Maria Cristina Tonetto, 

que disponibilizou o mesmo na disciplina de Cinema I, do curso de Jornalismo, do Centro Universitário Franciscano - UNIFRA. Neste 

documento não há referências a autores pesquisados. 
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Aitaré da praia é o filme mais influente do ciclo de Recife que surgiu em 1924 quando 

Edson Chagas e Gentil Roiz criaram a produtora Aurora Films. Chagas e Roiz chegaram a 

lançar outros filmes, mas estes não obteram tanto sucesso. Foi então, que os cineastas 

decidiram produzir uma película que narrasse o dia a dia dos jangadeiros. Aitaré da praia 

atingiu um sucesso de público e comprovou que, no Brasil, se fazia cinema bom, mesmo com 

recursos técnicos escassos.   

Em 1925, a carreira do cinesta Humberto Mauro se confunde com o terceiro ciclo 

regional, o de Cataguases. Valadão, o Crater foi a primeira película produzida por Mauro 

nesse período. O ciclo teve ainda filmes como Na primavera da vida, Tesouro perdido, Brasa 

Dormida e Sangue Mineiro que findou o ciclo de Cataguases. Após o fim do ciclo, Mauro 

muda-se para o Rio de Janeiro e lança uma parceria com Adhemar Gonzaga. As produções de 

Humberto Mauro foram umas das mais ilustres da história do cinema brasileiro. 

De 1934 a 1949, a quarta fase do cinema no Brasil registrou o surgimento das 

comédias popularescas com a produção das chanchadas. Este novo gênero cinematográfico, 

caracterizado por roteiros de histórias vulgares e musicais, foi o gênero que predominou 

durante a fase responsável pelo surgimento de estúdios como o da Cinédia e da Brasil Vita 

Filmes. Foi o crescimento na produção das chanchadas cariocas o fator responsável pelo 

lançamento de atores como Mesquitinha, Oscarito e Grande Otelo, três dos principais 

responsáveis pela aproximação da produção local com os espectadores da época.  

A quinta fase do cinema brasileiro foi representada pela fundação da Cia Vera Cruz, 

vista como a grande promessa de um novo cinema nacional. Foi durante esse período que o 

cinema passou a ser produzido a partir de um sistema de estúdios. A Vera Cruz buscava 

produzir industrialmente as películas nos moldes da produção de Hollywood. Estrelas do 

cinema como Tônia Carreiro, Anselmo Duarte e Jardel Filho constituíam o chamado star-

system, composto por nomes de grande influência para o cinema local. Diferente da quarta 

fase, nesse período havia a preocupação de produzir um cinema mais sério, diferentes das 

chanchadas e das comédias popularescas que caracterizaram a fase anterior.  

 O Neo-Realismo Italiano influenciou a sexta fase do cinema brasileiro. Nelson Pereira 

dos Santos idealizou a influência dos moldes italianos com a produção de longas que 

abordavam, em especial, as minorias exploradas pelas oligarquias. Tratar dos problemas 

sociais enfrentados pela população e produzir um cinema menos sensacionalista eram as 

principais características dos filmes produzidos durante esse período, no qual a preocupação 

em atingir uma repercussão no estrangeiro era maior do que a conquista do mercado 

brasileiro. 
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Nelson acreditava que a influência do Neo-Realismo colaborava para uma produção 

cinematográfica de menor custo. O cineasta defendia que era possível fazer cinema “com uma 

câmera na mão e uma ideia na cabeça”. Os filmes mais influentes deste período foram Agulha 

no Palheiro, Rio, Quarenta Graus, Rio Zona Norte e O Grande Momento.  

A sétima e última fase do cinema brasileiro ficou conhecida como o período do 

Cinema Novo. Nelson Pereira dos Santos ainda obtinha destaque durante essa fase. Ele foi o 

responsável por idealizar o cinema moderno acompanhado de jovens críticos realizadores.  

O Cinema Novo foi um dos movimentos mais importantes do cenário cinematográfico 

brasileiro e era dominado, principalmente nos cinco primeiros anos da década de 1960, por 

produções baianas. Os longas Bahia de todos os Santos e o Pagador de Promessas 

confirmavam a influência desta produção. Diretores como Glauber Rocha, Paulo César 

Sarraceni e Joaquim Pedro de Andrade foram um dos mais premiados durante o período do 

Cinema Novo.  

Atualmente o cinema brasileiro vive um momento de efervecência de seus produtos 

referendado por uma bem sucedida bilheteria e por festivais de cinema espalhados pelo Brasil 

que revelam novos diretores, roteiros e atores. Especificamente no Rio Grande do Sul, o 

Festival de Cinema de Gramado, que teve sua primeira edição realizada em Janeiro de 1973, 

traz para o estado discussões e debates sobre os rumos da sétima arte. A cidade de Santa 

Maria, localizada no interior do Rio Grande do Sul, também foi cenário de produção 

cinematográfica, bem como de locação para filmes nacionais com a presença de diretores 

consagrados como Reginaldo Faria e Tabajara Ruas.  

Com relação à abordagem espírita, percebe-se um insumo nesta temática com 

lançamentos de filmes sobre a vida e trajetória de Chico Xavier. Neste sentido, ficaram 

consagrados pela bilheteria nos últimos anos filmes como: As Mães de Chico Xavier (2011), 

Chico Xavier O Filme (2010), O Filme dos Espíritos (2011) e Bezerra de Menezes - O Diário 

de um Espírito (2008), incluindo, evidentemente, Nosso Lar (2010), filme de objeto deste 

estudo. 
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2.2 AS ADAPTAÇÕES DA LITERATURA PARA O CINEMA 

 

Para fundamentar a análise da transposição da obra espírita impressa Nosso Lar A vida 

no Mundo Espiritual para o filme Nosso Lar, utiliza-se a comparação organizada por Jorge 

Furtado (2003) quando ele explica que a adaptação da literatura para a linguagem audiovisual 

se dá com base em dois pontos de vista: técnico e estético.  

De acordo com o autor, a primeira, e mais evidente diferença, é que na linguagem 

cinematográfica, toda a informação deve ser visível ou audível. Dessa forma, enquanto na 

obra impressa, o espírito de André Luiz apresentou as principais características do mundo 

espiritual através, e somente, pela escrita psicografada por Chico Xavier, o diretor e roteirista, 

Wagner de Assis, teve de se preocupar em representar todos os capítulos do livro, através de 

cenas que transmitissem a mesma emoção sentida pelo leitor que leu a obra e que 

posteriormente, assistiu ao filme. 

Furtado (2003) destaca ainda uma segunda diferença fundamental entre obras escritas 

e adaptadas ao cinema. Segundo ele, este item condiz à natureza das linguagens utilizadas 

tanto no livro, como no filme e que podem ser analisadas a partir de uma frase de Umberto 

Eco: “Toda narrativa se apóia parasiticamente no conhecimento prévio que o leitor tem da 

realidade”. Ele reforça a tese quando diz que cada leitor imagina a sua própria cena, o escritor 

nos informa apenas aquilo que ele julga ser necessário, o leitor imagina todo o resto.  

 
                                                    Os cineastas e roteiristas precisam fazer grande parte do trabalho do leitor. Mesmo 

que várias perguntas sejam respondidas na seqüência do livro, o cineasta precisa 

imediatamente tomar essas decisões, adiadas pelo autor. Lendo, cada leitor cria suas 

próprias imagens, sem custos de produção e limites da realidade. É natural que se 

decepcione quando veja as imagens criadas pelo cineasta e diga: “gostei mais do 

livro” (FURTADO, 2003, p.1). 

 

O terceiro aspecto apontado por Furtado (2003), considerado como fundamental na 

adaptação de obras impressas para o cinema, é que este último, assim como a música, “é uma 

forma de expressão em que o tempo de apreensão das informações é definido exclusivamente 

pelo autor”. Ele dá como exemplo o fato de que cada leitor estabelece o seu próprio ritmo de 

leitura, se quer ler um livro em um dia, uma semana ou um mês, diferente do filme que é 

assistido no cinema, que, como no caso de Nosso Lar, dura 102 minutos para qualquer pessoa 

que for ao cinema para assisti-lo. “Mesmo no teatro, o ator pode esperar que o público pare de 

rir de uma piada para dar sequência ao texto. Mas um filme de 1 hora e 32 minutos é visto por 

qualquer espectador em 1 hora e 32 minutos” (FURTADO, 2003, p.2). 
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De acordo com Furtado (2003), as relações entre o cinema e a literatura são antigas e 

nem sempre amistosas. O autor destaca que, antes da invenção do direito autoral, em 1910, os 

cineastas simplesmente roubavam histórias dos livros, até que em 1911, Gabriele d’Annunzio 

vendeu toda sua obra, já escrita para uma empresa cinematográfica italiana. Era o primeiro 

passo dado para os próximos milhares de livros que vêm sendo adaptados para o cinema, a 

exemplo de Nosso Lar. 

Aumont e Marie (2003) defendem que a adaptação de uma obra literária para o cinema 

está entre as principais discussões teóricas desde o surgimento da sétima arte (expressão criada 

em 1912 pelo italiano Ricciotto Canuto para designar o cinema). “A prática da adaptação é tão 

antiga quanto os primeiros filmes” (AUMONT e MARIE, 2003, p. 16).  

Conforme Silva (2009), entre os anos de 1995 e 2006 foram feitos mais de cem filmes 

declaradamente originados de fontes literárias. O autor não destaca somente as adaptações 

fílmicas baseadas em obras da literatura. Ainda conforme Silva (2009), o fator que pode 

explicar o grande número de representações literárias no cinema brasileiro, principalmente o 

contemporâneo, é a sua profunda relação com a televisão e a publicidade, que faz com que 

novelas também sejam representadas na forma de roteiros cinematográficos.  

Na interpretação de Silva (2009), as relações entre cinema e literatura são muito 

antigas e foram bastante criticadas pelos primeiros autores que obtiveram os seus personagens 

e espaços vistos aos olhos de um diretor de filme.  

 
Woolf (1926) criticava um das adaptações fílmicas de Anna Karenina, romance do 

russo Leon Tolstoi, afirmando que o cinema parasitava a literatura ao não inventar 

ele próprio as suas histórias. Desse modo, segundo a escritora britânica, para 

estabelecer como arte autônoma, o cinema deveria procurar a sua especificidade 

particular, e isso só seria possível pela experimentação de suas próprias 

possibilidades estilísticas (SILVA, 2009, p.3). 

 

As adaptações literárias para o cinema ainda são indagadas por alguns autores e 

estudiosos que, de alguma forma, criticam essa maneira de representação. Novo (2009) 

questiona a adaptação fílmica com base na questão da autoria da obra impressa. “Ora, se a 

ideia central, o assunto, o tema sobre o qual o filme irá se debruçar já está dado em uma obra 

literária, qual a validade autoral desta obra derivada?” (NOVO, 2009). 

Que há diferenças entre as adaptações fílmicas baseadas em obras literárias não há o 

que discutir. O próprio contexto histórico de realização do livro e do longa, produzido a partir 

de determinada obra, pode ser destacado como uma das principais diferenças entre o livro 

escrito pelo autor e o filme roteirizado pelo diretor ou cineasta. Seria o Nosso Lar adaptado ao 
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cinema em 1943 (ano em que a obra foi psicografada), da mesma forma e com os mesmos 

efeitos especiais da adaptação fílmica de 2010? 

Além do contexto histórico, Silva (2009) destaca outras importantes diferenças entre 

uma obra impressa e um filme adaptado a partir da literatura.  

 

Uma adaptação é automaticamente diferente e original devido à mudança de meio. 

A alteração de um meio verbal (single-track) como o romance, para um meio 

(multitrack) como o filme, que pode representar não só com palavras (escritas ou 

faladas) mas também com música, efeitos sonoros, e imagens fotográficas em 

movimento, explica a improbabilidade, e eu diria mesmo a “indesejabilidade”, da 

adaptação literal (STAM apud SILVA, 2009, p.4). 

 

Nesse sentido, entende-se, a partir das definições de Correia (2009), que a 

representação de uma obra literária através das cenas de um longa metragem é definida como 

um trabalho de transcodificação da mensagem, elaborado pelo adaptador e pelo próprio 

diretor do filme, pressupondo uma leitura crítica do texto adaptado. “A adaptação não só 

efetua ampliações ou reduções na narrativa, como também mantém um diálogo com todo o 

universo da cultura, não apenas com a obra literária que a motivou, mas com todo o aparato 

cultural de sua época” (CORREIA, 2009, p. 2).  

Correia (2009) esclarece algumas das principais diferenças que envolvem uma leitura 

cinematográfica de uma obra literária, quando cita Martin (2005) para destacar a importância 

da individualidade de cada diretor ou cineasta. Ao apontar essa perspectiva, Marcel Martin 

(2005) assinala a individualidade de cada cineasta como um grande elemento diferenciador, 

pois, para ele, o cinema possui “uma escrita própria, que se encarna em cada realizador sob a 

forma de um estilo” (MARTIN apud CORREIA, 2009, p.2).  

Field (2001) defende que adaptar algo para o cinema, seja uma novela, um livro, uma 

peça de teatro ou um artigo de jornal ou revista, nada mais é que escrever um roteiro original. 

A adaptação “é a habilidade de fazer corresponder ou adequar por mudança ou ajuste, 

modificando alguma coisa para criar uma mudança de estrutura, função e forma, que produz 

uma melhor adequação” (FIELD, 2001, p.174). Desta forma, podemos compreender que uma 

película adaptada de uma obra literária deve ser encarada como um roteiro original.  

Neste caso, a obra impressa Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier, do espírito 

André Luiz, é no entendimento de Field (2001) “um ponto de partida. Nada mais” (p.175). 

Para o autor representar um livro em um roteiro significa mudar um, o livro, para o outro, o 

filme. Se concordarmos com esta perspectiva do autor, no caso de Nosso Lar, o diretor 

Wagner de Assis, tinha no livro, uma base para fazer um roteiro cinematográfico que fosse 
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concluído baseado na obra de André Luiz, mas que utilizasse as suas ideias e suas 

experiências como roteirista. Isso significa dizer, que a melhor adaptação para uma película é 

aquela que não é fiel à obra original, explica Field. 

Citando Aguiar, Curado (2007) afirma que o pesquisador defende a ideia de que a 

maioria das produções em cinema desenvolvidas no século XX “seguiu ou perseguiu enredos 

e personagens consolidados primeiro na literatura” (AGUIAR apud CURADO, 2007, p.2). 

Dessa acepção, podemos ressaltar o motivo do crescimento das adaptações fílmicas para o 

cinema. Outro item fundamental que colaborou para o aumento desse fenômeno é o sucesso 

que determinadas obras literárias atingiram depois de escritas.  

Esse fator leva-nos a pensar que diretores de longas-metragens baseados em obras 

escritas confiam no sucesso de seus filmes, se estes forem baseados em livros antes 

consagrados. Nosso Lar é um exemplo, pois, quando lançado, superou a expectativa de 

leitores, seguindo o mesmo caminho no cinema depois de atingir a marca de mais de 3 

milhões de espectadores em 2010, ano de seu lançamento. 

Quando um cineasta opta por representar uma obra literária no cinema sabe das 

características que diferenciam as duas artes. Pode-se afirmar que a homogeneidade dos textos 

literários é maior, se comparada com o cinema. Obras da literatura utilizam-se, obviamente, 

de textos escritos e códigos lingüísticos que servem para representar todo o desfecho da 

história. Na película, há uma convenção de diferentes recursos para que o filme possa atingir 

o efeito dramático desejado. Depende de cada cineasta a vontade de manter ou não as 

características do texto narrado pelo personagem de um livro. Segundo Xavier (2005) o filme 

é uma obra autônoma, independente da leitura do livro.  

Curado (2007) defende que longas-metragens são novos signos baseados em outros 

signos. Partindo dessa reflexão, é possível sinalizar que o filme Nosso Lar é um signo 

diferente da sua obra impressa, já que este somente serviu como base para a produção 

cinematográfica do filme de Wagner de Assis. Curado (2007) define como semiose a 

transformação de um signo em outro quando afirma que há “várias possibilidades de 

transformações de um meio ao outro, sendo um deles a tradução intersemiótica [...] e, 

consequentemente, produtores de novos interpretantes que, por sua vez, produzem outros 

signos em um processo que Peirce chama de semiose (CURADO, 2007, p.8).  

Nesse sentido, faz-se necessário ressaltar que uma proposta de adaptação literária para 

o cinema exige a produção de um novo signo (o filme) através de um processo que Curado 

(2007) chama de processo sígnico. Em linhas gerais, pode-se concluir que um filme, baseado 
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em um romance por exemplo, é o signo desse romance, e que o livro adaptado ao cinema é o 

objeto do signo.  

 

2.3 A DOUTRINA ESPÍRITA 

 

A doutrina espírita começou a ser difundida na Europa durante a metade do século 

XIX por Hippoolyte Léon Denizard Rivail, pedagogo francês mais conhecido pelos adeptos 

da doutrina pelo pseudônimo de Allan Kardec. O primeiro registro escrito a respeito do 

espiritismo, ou kardecismo, termo derivado do sobrenome de Allan Kardec, foi O Livro dos 

Espíritos, de autoria do francês que foi publicado em abril de 1857. “Elaborado com doses 

generosas de didatismo, O Livro dos Espíritos logo se tornou um sucesso. Já contava cinco 

edições em 1869, e suas traduções espalhavam-se pelo mundo. Era o testemunho inicial da 

importância da missão que os espíritos haviam dado a Kardec” (ARAIA, 1996, p.44).  

Em 1864, Allan Kardec publicou outra importante obra referente à doutrina que trata 

da vida após a morte, O Evangelho Segundo o Espiritismo que está entre as cinco principais 

obras escritas pelo médium. Araia (1996) afirma que, para os interessados em conhecer a base 

dos conceitos espíritas, recomenda-se a leitura de cinco dos livros considerados fundamentais. 

São eles: O Livro dos Espíritos, O Livros dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, 

O Céu e o Inferno e A Gênese.  

No Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec define a doutrina como o meio 

capaz de estabelecer as relações do plano material com o plano espiritual.  

 
O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas 

irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, e suas relações com o 

mundo corporal; ele no-lo mostra, não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao 

contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da Natureza, como a 

fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados, por essa 

razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso (KARDEC, 2009, p.27). 

 

O espiritismo chegou ao Brasil por volta de 1860, trazido por um grupo de jornalistas, 

professores e comerciantes franceses. O primeiro centro espírita do país foi fundado no dia 17 

de setembro de 1865, em Salvador, na Bahia, e denominado de Grupo Familiar do 

Espiritismo. 

 No espiritismo, a comunicação entre encarnados e desencarnados ocorre através da 

mediunidade. “É o instrumento de que os espíritos se utilizam para transmitir os seus 

pensamentos e as suas emoções, as suas noções pessoais do mundo em que se encontram e a 

renovação de seus afetos e desafetos” (JACINTHO, 1982, p.23).  
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 Os espíritas conceituam a doutrina como uma fé raciocinada, pois existem explicações 

para as alegrias e tribulações da vida através da lei causa e efeito. 

 

2.3.1 Filmes espíritas emblemáticos 

 

O corpus de pesquisa deste estudo volta-se para o entendimento da adaptação do livro 

Nosso Lar à narrativa cinematográfica do filme homônimo do diretor Wagner de Assis. O 

sucesso de bilheteria deste filme pode ser avaliado a partir de três perspectivas: a) o filme 

traduz de forma convincente o conteúdo do livro; b) há um número crescente de pessoas 

crentes e curiosas da doutrina espírita e c) o filme é lançado na esteira de sucessos anteriores, 

em nível internacional, que obtiveram sucesso enfocando o universo do espiritismo, como a 

vida após a morte, a reencarnação, a presença de espíritos na vida dos mortais, mediunidade, 

entre outros assuntos.  

Dos filmes internacionais que fizeram sucesso, aqui no Brasil, em especial na década 

de 90, dois foram ícones, Ghost do Outro Lado da Vida (1990) e O Sexto Sentido (1999). 

Estrelado por Patrick Swayze e Demi Moore, Ghost narra a história dos personagens Sam e 

Mooly, um casal que foi “separado” pela morte de Sam após levar um tiro durante um assalto 

em uma rua de Nova York, cidade que serviu de cenário para o filme. Sam percebe sua morte 

quando depara-se com o seu próprio corpo ensanguentado no chão. Então, Sam é “chamado” 

por uma luz que o vem buscar para levá-lo até o plano espiritual. É a partir desse trecho do 

filme que os traços do espiritismo começam a aparecer no decorrer da trama. Depois de 

levado para o outro lado da vida, Sam decide ajudar a esposa Mooly que corre o risco de ser 

morta por um amigo e colega de trabalho de Sam. A mediunidade é o canal de comunicação 

entre o casal. A atriz Whoopi Goldberg é quem dá vida à médium Oda Mae Brown, 

responsável pela comunicação entre Sam e Mooly no decorrer da trama. Ficam explícitos no 

filme aspectos da doutrina espírita como a vida além-túmulo e a comunicabilidade entre vivos 

e mortos por meio do processo mediúnico.  

Em O Sexto Sentido os traços do espiritismo estão presentes nas visões do menino de 

oito anos Cole Sear, interpretado pelo ator mirim Haley Joel Osment. As “assombrações” 

vistas por Cole revelam o canal de comunicação do personagem com os mortos. Muito jovem 

para entender o que está acontecendo, o garoto demosntra-se assustado e atormentado com as 

visões paranormais. A chegada do psicólogo infantil Doutor Malcolm Crowe, estrelado por 

Bruce Willis, auxilia na descoberta das verdades que permeiam as visões de Cole. Ao mesmo 

tempo em que Crowe tenta desvendar os motivos das visões mediúnicas do garoto, ele busca 
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se livrar de uma culpa que carrega consigo provocada pelo suicídio de um de seus pacientes. 

Por meio da ajuda do psicólogo, Cole percebe que os espíritos os quais ele enxerga estão 

precisando de ajuda e não querem o machucar ou fazê-lo mal. Com um final denominado por 

muitos espectadores como surpreendente, o filme revela caracterísitcas da doutrina espírita 

como a temática da vida após a morte e a influência que os desencarnados podem exercer 

sobre o plano terrestre.  

Além de Ghost e de O Sexto Sentido, outros longas que abordaram a temática espírita 

também obtiveram sucesso no Brasil nos anos 90 e 2000. São eles: A Casa dos Espíritos 

(1993), Amor Além da Vida (1998), Minha Vida na Outra Vida (2000) e Além da Vida (2010). 

Na estera internacional, a indústria cinematográfica brasileira também produziu filmes com 

esta temática a exemplo de Chico Xavier O Filme e As Mães de Chico Xavier. 

Em Chico Xavier O Filme é apresentada a trajetória dos 92 anos de vida do médium 

Francisco de Paula Cândido Xavier, interpretado pelo ator Ângelo Antônio Carneiro Lopes. O 

filme conta que desde criança Chico Xavier já demonstrava obter dons mediúnicos e possuir 

visões de pessoas mortas. Porém, ele sempre fora desacreditado pelos que com ele conviviam. 

A mediunidade de Chico só começou a ser vista com bons olhos depois de adulto, quando ele 

utilizou de seu dom para psicografar mensagens de desencarnados através de cartas. Por outro 

lado, pessoas descrentes e membros da igreja católica ainda o julgavam e o condenavam de 

mentiroso. O ator Cássio Gabus Mendes encarnou no cinema o papel do padre que acusa 

Chico Xavier de fraudulento após a publicação de livros escritos por pessoas famosas 

desencarnadas que foram psicografados pelo espírita. A participação de Chico Xavier em um 

programa de televisão é um dos pontos altos do longa. É em entrevista a esse programa de 

auditório que o médium fala de sua trajetória de vida e esclarece assuntos referentes ao 

espiritismo. Durante sua participação no programa de televisão, Chico conhece o diretor de 

imagem Orlando, interpretado pelo ator Tony Ramos, que, junto com sua esposa Glória 

(Christiane Torloni), sofre com a recente perda do filho Tomás que morreu ao ser atingido por 

um tiro desparado pelo amigo enquanto brincavam com uma arma de fogo. É através de uma 

carta escrita pelo espírito de Tomás e psicografada por Chico que o responsável pelo disparo 

da arma é absolvido pela justiça.  

Em As Mães de Chico Xavier, o diretor Daniel Filho apresenta uma cinebiografia de 

Chico Xavier, diferente de longas renomados como Bezerra de Menezes e o próprio Nosso 

Lar que representam adaptações de clássicos da literatura espírita para o cinema. O filme 

retrata o trabalho mediúnico de Chico Xavier através da história de mães que procuram a 

ajuda do médium, interpretado pelo ator Nelson Xavier, para manterem contato com seus 
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filhos desencarnados por meio de cartas psicografadas pelo espírita. O enredo é baseado no 

drama de três mães. Elisa (Vanessa Gerbelli) sofre com a morte do seu filho único de 5 anos 

de idade, Ruth (Via Negromonte) quer ajuda depois de ter perdido o filho que era viciado em 

drogas e que cometeu o suicídio, e Lara (Tainá Muller) está grávida do namorado e planeja 

um aborto após saber que ele está prestes a ir morar na Europa. Temas como maternidade e 

comunicação pós-morte dão o elo entre as três diferentes histórias no decorrer do filme.  

Estas considerações sobre filmes de temática espírita que marcaram tanto pela 

bilheteria, como pela produção, são importantes para se ter um cenário do “estado da arte” do 

contexto do filme Nosso Lar, objeto a qual esta pesquisa se dedicou.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 O OBJETO EMPÍRICO. DO LIVRO AO FILME: A DESCRIÇÃO DE NOSSO 

LAR  

 

        

Figura 1: Capa do livro Nosso Lar                                 Figura 2: Cartaz de divulgação do filme Nosso Lar 

 

Nosso Lar A Vida no Mundo Espiritual é um livro que foi psicografado pelo espírita e 

médium Francisco Cândido Xavier (Chico Xavier) e ditado pelo espírito André Luiz. A obra 

impressa foi consagrada com o primeiro lugar entre os dez melhores livros espíritas que foram 

publicados durante o século XX, pela pesquisa da Candeia Organização Espírita de Difusão e 

Cultura, realizada em 1999.  

A obra impressa leva o nome do local para onde os devotos do espiritismo acreditam 

que os mortos se dirigem, isto é, a Colônia Espiritual que o espírito de André Luiz apresenta 

no decorrer da história. O autor descreve observações e descobertas com relação à vida no 

mundo espiritual. Através de sua narração, é possível imaginarmos um lugar organizado, onde 

os desencarnados (termo que designa os mortos, segundo a doutrina espírita) passam por 

estágios de recuperação espiritual, acompanhados pelos espíritos superiores. “A vida não 

cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões”, diz André Luiz, 

psicografado por Xavier (2006, p.11). 
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Baseado na obra de Chico Xavier, o filme Nosso Lar é uma adaptação do livro ditado 

pelo espírito André Luiz. O longa metragem conta a história do médico que, ao abandonar o 

corpo carnal pela morte física, depara-se com um lugar no qual percebe não estar mais no 

mundo dos vivos. Em um primeiro momento, o personagem encontra-se em uma espécie de 

purgatório, localizado em uma planície escura, cercada de gritos e sombras.  

Depois de passar pelo sofrimento do umbral
2
 André Luiz é levado até a Colônia Nosso 

Lar, onde aprende novas lições transmitidas por espíritos experientes que o recebem e 

mostram-lhe como é a vida na outra dimensão. O filme mostra, ainda, o desejo do recém 

desencarnado, de rever a família que deixou no mundo dos vivos. É quando ele percebe que a 

vida não termina com a chegada da morte. 

 

3.1.1 A opinião de quem fez : o ator  Renato Prieto 

 

 

       Figura 3: pesquisadora deste trabalho em entrevista ao ator intérprete de André Luiz 

                                                  em Nosso Lar, Renato Prieto 

 

 A equipe de trabalho de um filme cinematográfico vivencia não apenas as cenas de 

representação fílmica, mas também o roteiro e a mensagem de cada produto.  Neste contexto, 

achou-se relevante para este trabalho, investigar o pensamento de quem trabalhou no filme 

Nosso Lar. Durante entrevista concedida à pesquisadora deste trabalho, em 26 de março de 

                                            
2
 Nome dado pela doutrina Espírita ao que a Igreja Católica chama de purgatório 
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2011, na cidade de Santa Maria, Renato Prieto
3
 falou sobre o filme adaptado por Wagner de 

Assis e sobre os motivos que, de acordo com ele, levaram tantos espectadores às salas de 

cinema do Brasil no período em que Nosso Lar esteve em cartaz no país.  

Quando questionado a respeito da fidelidade da obra fílmica em relação à obra literária 

psicografada por Chico Xavier, Prieto ressaltou que o diretor e adaptador Wagner de Assis se 

preocupou em apresentar para os espectadores o que a obra impressa tinha de melhor. 

Segundo Renato, para adaptar o livro inteiro às telas, seria necessário produzir uma minissérie 

com vários capítulos. “Acredito que Wagner de Assis tentou levar para dentro do cinema o 

que era mais importante ser mostrado de imediato em um primeiro filme”, relatou o ator. 

Renato Prieto não descarta a produção de um novo longa que possa dar continuidade 

ao filme Nosso Lar e mostrar capítulos que não puderam ser apresentados na película de 

Assis. O intérprete de André Luiz acredita que o diretor do filme terá outra chance de 

apresentar para o público os trechos e capítulos do livro que não puderam ser mostrados em 1 

hora e 40 minutos. Prieto afirma que Wagner de Assis cumpriu muito bem a primeira etapa de 

adaptação do longa-metragem. Segundo ele, o diretor “fez um filme grandioso, com 

belíssimos efeitos especiais”.  

Para Prieto, o sucesso de espectadores atingido por Nosso Lar deve-se, primeiramente, 

à qualificação do trabalho da equipe responsável pela produção do filme. O segundo motivo 

do sucesso, segundo o ator, é o fato de a obra escrita por André Luiz ter sido um best-seller 

(termo utilizado por Renato Prieto para definir o livro) no período em que foi lançada. Ele 

afirma que “já se tinha um grande número de leitores de Nosso Lar que queria ver como a 

história ficaria nas telas de cinema”. Renato acredita que a curiosidade que as pessoas têm em 

saber como é a vida após a morte também contribuiu para o sucesso do filme. 

 

Quando você transpõe um livro para a tela, você tem que fazer algumas concessões 

poéticas e modificações de ideias. Mesmo assim, acredito que o público entendeu a 

mensagem do filme e gostou do que viu. Já na primeira semana, o filme tinha 

atingido a marca de um milhão de espectadores. Acho que o público recebeu bem o 

filme porque foi ele o multiplicador desse sucesso (PRIETO, 2011). 

 

Prieto acredita que, no Brasil, há um grande número de curiosos que querem saber e 

conhecer melhor os princípios que regem a doutrina espírita. Por isso, ele afirma que se fosse 

feita uma pesquisa com as pessoas que assistiram ao Nosso Lar no cinema, era possível 

concluir que grande parte do público era formado por curiosos de outras religiões. “Não me 

                                            
3
 Ator que interpretou o médico André Luiz no filme Nosso Lar. O ator esteve em Santa Maria-RS, para protagonizar a peça teatral “A 

morte é uma piada”, apresentada no Teatro Treze de Mario/Santa Maria-RS. A entrevista aconteceu no Itaimbé Palace Hotel em 23 de 

março de 2011.  
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resta dúvida de que o grande número de pessoas que estava na plateia dos cinemas no Brasil 

era de pessoas com outras escolhas filosóficas que não conhecem bem o espiritismo”, declara 

Renato.  

No decorrer da entrevista, o ator aproveitou para contar que, durante as suas viagens 

pelo Brasil, dirigentes de grupos espíritas contaram que, depois da estreia de Nosso Lar, 

tiveram de abrir novas reuniões e novos horários para receber a quantidade de pessoas que 

quiseram conhecer e decifrar um pouco mais da doutrina. “Como o filme mostra uma história 

muito emocionante, as pessoas que assistiram choraram muito e eu acho que isso é uma 

possibilidade bacana para as pessoas quererem pesquisar e saber um pouco mais sobre o 

assunto”, afirma o ator. 

 

3.1.2 Percepções de quem leu o livro e assistiu ao filme 

 

O depoimento de alguém que conhece a doutrina e que teve a oportunidade de ler o 

livro e de assistir ao filme serve como referência de um olhar empírico, que possui um 

conhecimento religioso e, portanto, não verificável, mas que contém aspectos que podem 

agregar reflexões a proposta de construção de um conhecimento científico
4
. 

Josimara Pinheiro
5
 é kardecista praticante da Sociedade Espírita Luz e Caridade, 

localizada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Além de estudar a doutrina, ela realiza 

palestras de esclarecimento sobre o tema. 

Leitora e espectadora de Nosso Lar, ela afirma que, pelo fato de a obra impressa ser 

tão completa, um filme de 102 minutos não daria conta de abordar, mesmo que de forma 

resumida, todos os capítulos do livro. Porém, a espírita afirma que o conteúdo apresentado no 

roteiro do diretor Wagner de Assis “foi extremamente próximo ao descrito no livro”. Na 

opinião da espírita, a película de Nosso Lar supriu a expectativa dos leitores que consumiram 

a obra antes da estreia do filme e que esperavam por uma versão cinematográfica da história 

contata por André Luiz. 

Josimara aponta trechos do livro que, segundo ela, não foram explorados no filme. São 

eles: o hábito da oração coletiva entre os espíritos da colônia; o problema da (falta) de 

alimentação, enfrentado, principalmente, pelos recém desencarnados; o sistema de 

                                            
4
 Entende-se por conhecimento religioso aquele que não é verificável, ou seja, está implícita uma atitude de fé perante um conhecimento 

revelado. Neste caso, o fiel não se detém na procura de evidências, pois acredita na revelação divina. O conhecimento científico é 

transmitido por intermédio de treinamento apropriado, sendo um conhecimento obtido de modo racional, conduzido por meio de 

procedimentos científicos.  Este modo de conhecer visa explicar “por que” e “como” os fenômenos ocorrem, na tentativa de evidenciar os 

fatos que estão correlacionados (GIL, 2002). 
5
 40 anos, Pedagoga, moradora de Camobi/RS, concedeu entrevista à pesquisadora deste trabalho no dia 21 de junho de 2011. 
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distribuição da água na colônia e o “bônus hora” oferecido para os espíritos que prestam 

serviços. 

Este depoimento reflete uma opinião alentadora para o estudo uma vez que é comum 

existir um sentimento de frustração quando leitores de livros que são adaptados ao cinema não 

encontram na narrativa cinematográfica a riqueza de conteúdo proposta no livro. 

 

3.2 A NATUREZA DA PESQUISA 

 

O desenvolvimento desta pesquisa utiliza-se de uma abordagem de natureza 

qualitativa e situa-se no território dos meios e modos de produção das mensagens, 

apresentado por Santaella (2001), dentre os cinco territórios da comunicação, definidos de 

acordo com os elementos do processo comunicativo elencados pela autora. Santaella (2001) 

defende ainda que “as pesquisas qualitativas devem encontrar seu caminho em um 

emaranhado de teorias e métodos. A solução de determinados problemas podem ser 

encontradas por meio do auxílio de teorias” (SANTAELLA, 2001, p.183). 

Justifica-se a utilização de uma pesquisa qualitativa por ser de cunho interpretativo, 

subjetiva, baseada em processo observacional e com técnicas qualitativas. 

 

3.3 O PERCURSO METODOLÓGICO: TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

3.3.1 Entrevista 

 

Este estudo trabalhou com a técnica de entrevista como forma de complementar o 

conhecimento sobre o objeto empírico e permitir um maior domínio para a Análise de 

Conteúdo. Desta forma, entrevistaram-se, em profundidade, dois personagens importantes 

para o trabalho: 1) o ator Renato Prieto, que atua no filme Nosso Lar interpretando o espírito 

André Luiz; 2) a espírita Josimara Pinheiro, estudiosa do assunto que leu o livro e assistiu ao 

filme.  

Entende-se por entrevista em profundidade, “um recurso metodológico que busca, com 

base em teorias e pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas a partir da 

experiência subjetiva de uma fonte selecionada por deter informações que se deseja conhecer” 

(DUARTE, 2006, p.63).  

Os dados da entrevista em profundidade não são apenas repetidos, mas também fazem 

parte da interpretação e reconstrução do pesquisador, em uma reflexão crítica da realidade. 
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Trata-se, portanto de um percurso de aclareamento, pois as perguntas permitem explorar, 

aprofundar, compreender, discutir e interpretar determinado fato.  

Através do relato dos entrevistados deste trabalho, foi possível identificar as diferentes 

maneiras de perceber e descrever as formas como o livro Nosso Lar foi transcrito para o 

cinema. Para Duarte: 

 

A entrevista em profundidade não permite testar hipóteses, dar tratamento 

estatístico às informações, definir a amplitude ou quantidade de um fenômeno. (...) 

Seu objetivo está relacionado ao fornecimento de elementos para a compreensão de 

uma situação ou estrutura de um problema. Deste modo, como nos estudos 

qualitativos em geral o objetivo está mais relacionado à aprendizagem por meio da 

identificação da riqueza e diversidade do que ao estabelecimento de conclusões 

precisas e definitivas (DUARTE, 2006, p.63). 

 

Justifica-se a escolha de entrevistar estas duas pessoas envolvidas em razão da técnica 

dinâmica e flexível que é a entrevista em profundidade. Ela é útil para apreensão de uma 

realidade tanto para tratar de questões relacionadas ao íntimo do entrevistado, como para 

descrição de processos complexos nos quais está ou esteve envolvido.   

 

3.3.2 Análise de Conteúdo 

 

A trajetória desta pesquisa deve-se desenvolver a partir da transcrição de alguns dos 

capítulos que compõem a obra espírita Nosso Lar, bem como das cenas que integram o longa 

metragem baseado na obra de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Esta 

análise será desenvolvida segundo os conceitos que regem a Análise de Conteúdo (A.C.) e 

que a definem como “um método das ciências humanas e sociais destinado à investigação de 

fenômenos simbólicos por meio de várias técnicas de pesquisa” (FONSECA JUNIOR, 2006, 

p.280). 

Justifica-se a aplicação de tal análise neste trabalho, considerando que a utilização da 

Análise de Conteúdo baseia-se no processo de inferência das informações. Assim, conforme 

Fonseca Junior (2006), a inferência é considerada uma operação lógica destinada a extrair 

conhecimento sobre os aspectos latentes da mensagem analisada, nesse caso, a obra espírita 

impressa e cinematográfica.  

Segundo a indicação de Lozano (1994), de que a Análise do Conteúdo assume os 

requisitos de sistematicidade e confiabilidade, este trabalho desmembra a definição do autor 

quando se utiliza das especificidades, que norteiam e caracterizam a técnica de pesquisa para 

o desenvolvimento do projeto.  
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A Análise de Conteúdo é sistemática porque se baseia num conjunto de procedimento 

que se aplicam da mesma forma a todo o conteúdo analisável. É também confiável – 

ou objetiva – porque permite que diferentes pessoas, aplicando em separado as 

mesmas categorias à mesma amostra de mensagens, podem chegar às mesmas 

conclusões (LOZANO apud FONSECA JUNIOR, 2006, p. 286). 
 

Fonseca Junior (2006) destaca que a Análise do Conteúdo organiza-se em três fases 

cronológicas, nas quais, a pré-análise é considerada pelo autor, uma das etapas mais 

importantes, por se tratar da organização da análise, que serve como alicerce para as seguintes 

etapas do processo. Dessa maneira, as três fases que subdividem a Análise de Conteúdo 

envolvem a escolha dos documentos a serem analisados e a elaboração de indicadores que 

fundamentem a conclusão final. 

Segundo a visão de Fonseca Junior (2006), da organização da A.C destacam-se as três 

principais fases:  

 

a) Pré-análise: Consiste no planejamento do trabalho a ser elaborado, procurando 

sistematizar as ideias iniciais com o desenvolvimento de operações sucessivas, 

contempladas num plano de análise. 

b) Exploração do material: Refere-se à análise propriamente dita, envolvendo 

operações de codificação em função de regras previamente formuladas. Se a pré-

análise for bem sucedida, esta fase não é nada mais do que a administração 

sistemática das decisões tomadas anteriormente. 

c) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: Os resultados brutos são 

tratados de maneira a serem significativos e válidos. Operações estatísticas (quando 

for o caso) permitem estabelecer quadros de resultados, diagramas, figuras e 

modelos. A partir desses resultados, o analista pode então propor as inferências  

(FONSECA JUNIOR, 2006, p. 290). 

 

 

Justifica-se a aplicação de tal metodologia neste trabalho principalmente se 

considerarmos o perfil que caracteriza a Análise do Conteúdo, segundo a visão de Krippendorff 

(1990) que defende três características fundamentais de tal processo. 1) A A.C. é uma 

orientação fundamentalmente exploratória, vinculada a fenômenos reais e de finalidade 

produtiva. 2) A metodologia apresenta transcendência das noções normais de conteúdo, 

envolvendo as ideias de mensagem, canal, comunicação e sistema. 3) Metodologia própria que 

permite ao pesquisador programar, comunicar e avaliar criticamente um projeto de pesquisa 

com independência de resultados (KRIPPENDORFF apud FONSECA JUNIOR, 2005, p.286). 

De acordo com o breve historio apresentado sobre as principais características da 

Análise do Conteúdo, bem como os processos que a compõem, percebe-se que o processo 

insere-se na forma como este projeto será pesquisado, desenvolvido e concluído. Dessa forma, 

é possível destacar o percurso metodológico deste trabalho que será concretizado a partir da 

análise dos capítulos que compõem o livro espírita Nosso Lar e das cenas do longa metragem 
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de mesmo título. A análise ocorreu a partir dos conceitos de inferência e das três principais 

fases que compõem uma pesquisa elaborada com base na Análise de Conteúdo.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS: A TRANSPOSIÇÃO DO LIVRO PARA O 

FILME 

 

Para dar conta da proposta desta pesquisa, ou seja, perceber como os conteúdos 

literários foram transpostos para os conteúdos cinematográficos criou-se quatro categorias de 

análise do conteúdo abordado: cenário, figurino, personagens e efeitos especiais. A partir do 

estudo da representação dessas quatro categorias no livro e no filme será possível reconhecer 

os hábitos e comportamento de determinado grupo, bem como as características e dogmas da 

doutrina explorados na versão impressa e na cinematográfica. 

 

4.1 CENÁRIO 

  

Entende-se por cenário, o local onde, no livro Nosso Lar descreve a ambiência onde os 

personagens (espíritos) se encontram para suas atividades. Na narrativa de Chico Xavier, dois 

cenários (locais) despertaram a atenção para essa pesquisa: umbral e colônia espírita. 

 

4.1.1 O Umbral 

 

De acordo com a descrição de André Luiz no livro Nosso Lar, o Umbral é uma zona de 

sofrimento e dor para onde vão alguns espíritos pouco evoluídos. No umbral habitam os 

espíritos de pessoas desencarnadas que não cumpriram com os seus deveres durante a vida 

terrena, suicidas, homicidas e pessoas de almas desajustadas. André Luiz narra as dificuldades 

encontradas por ele nessa zona como fome, sede, calor e frio. O umbral é descrito na obra 

impressa como um lugar escuro e de baixo desenvolvimento espiritual, habitado por espíritos 

perturbados, gritos e gemidos. As descrições do Umbral são muito semelhantes às descrições 

do inferno católico. Os espíritos que lá habitam só são resgatados após terem pagado por suas 

infrações e crimes durante a vida de encarnado.  

Essa definição está situada nos seguintes fragmentos do livro: 

“(...) O Umbral começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não 

se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se 

no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos”(...) (Capítulo 12, página 79 e 80 de 

Nosso Lar). 

“(...) O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos 

mentais; uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações o material deteriorado 
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das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma 

existência terrena” (...) (Capítulo 12, página 81). 

 “(...) A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, 

como que amortalhada em neblina espessa, que os raios de sol aquecessem de muito longe. 

(...) Seres monstruosos acordavam-me, irônicos; era imprescindível fugir deles (...)” (Capítulo 

1, página 16).  

Este cenário é complementado por mais detalhes:  

“(...)Outras vezes gargalhadas sinistras rasgavam a quietude do ambiente. (...) Formas 

diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam, de quando em quando, 

agravando-me o assombro (...)” (Capítulo 1, página 15).  

Este cenário, transposto para o filme, foi evidenciado nas seguintes cenas: 

 

 

                      Figura 4: André Luiz passa por dificuldades como fome e frio na zona do umbral 
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Figura 5: o umbral aparece como uma zona escura cercada por uma neblina 

 

Estas imagens recortadas como fragmentos do filme permitem tematizar o conteúdo do 

livro, evidenciando o resgate dos elementos textuais do livro que tratam do umbral como uma 

zona obscura, destinada aos espíritos pouco evoluídos que habitam a zona até atingirem o pleno 

desenvolvimento espiritual.  

 No cenário apresentado no filme, portanto, não se encontra uma paisagem ou uma 

ambiência definida, pelo contrário, há um esfumaçamento e uma nebulosidade que não se 

define o local, mas, apenas os personagens inseridos em uma espacialidade.   

 As cores do cenário são escuras e acinzentadas e grande parte dos elementos presentes 

nesse espaço é amorfa. O umbral é um lugar sombrio e sem iluminação solar que produz a 

sensação de um local de sofrimentos, tristeza e empobrecimento espiritual. 

 

4.1.2 A colônia espírita  

 

A cidade espiritual, outro cenário descrito por André Luiz e para onde os desencarnados 

são levados após a morte do corpo físico, é descrita pelo espírito, no livro, da seguinte forma: 

possui um formato de uma estrela de seis pontas, que simboliza uma prevenção contra o mal. A 

colônia é dividida em seis ministérios que são apresentados na versão impressa de Nosso Lar. 

São eles: Regeneração, Auxílio, Comunicação, Esclarecimento, Elevação e União Divina. Os 

ministérios são interligados pela Governadoria, localizada no centro da Colônia e de onde saem 

as regras que regem a cidade. Os núcleos habitacionais que servem de refugio para os espíritos 

são compostos por avenidas e parques arborizados que oferecem lazer aos moradores da 
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colônia. A cidade é envolta por uma grande muralha protetora que cerca o local contra as más 

vibrações dos espíritos chamados inferiores e que habitam o Umbral. Percebe-se essa descrição 

da colônia espírita nos seguintes trechos do livro: 

 “(...) Impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas, enfeitadas de árvores 

frondosas. Ar puro, atmosfera de profunda tranqüilidade espiritual (...)” (Capítulo 8, página 55 

do livro Nosso Lar). “(...) A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se 

em seis Ministérios, orientados, cada qual, por doze Ministros. Temos os Ministérios da 

Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina 

(...)” (Capítulo 8, página 56).  

Estes trechos do livro remetem às seguintes cenas do filme: 

 

 

             Figura 6: muralha que cerca Nosso Lar contra os espíritos habitantes do Umbral 
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                Figura 7: visão panorâmica da colônia em formato de estrela e dividida em seis  

ministérios, comandados pela Governadoria que aparece ao centro 

 

 

 Estas imagens são tematizadoras de um espaço nítido, claro, de imagens delineadas. 

Apontam para uma organização da espacialidade física. Apresentam-se elementos reconhecidos 

dos humanos como céu, muros, avenidas, flores e canteiros. 

Nestas cenas identificamos a presença de muita luz e uma claridade que predomina 

sobre a colônia espiritual. Há uma disposição dos elementos no espaço semelhante à 

organização da Terra. Na figura 7, percebe-se claramente o posicionamento central da 

Governadoria cercada pelos Ministérios que compõem a colônia. 

A figura 6 especifica a muralha protetora, citada por André Luiz na obra impressa, que 

serve de proteção contra os espíritos de zonas purgatórias localizadas nas proximidades de 

Nosso Lar, a exemplo do Umbral. A frente da muralha existe um vasto campo composto por 

plantas e vegetais. 

 

4.2 FIGURINO 

 

A descrição do figurino dos personagens da obra impressa Nosso Lar permite que se 

faça uma transposição às vestimentas usadas pelos personagens no filme de Wagner de Assis. 

Desta forma, é possível identificar determinados grupos que se diferenciam entre si. Na obra 

psicografada por Chico Xavier lê-se que o modo de vestir dos habitantes do Umbral é diferente 

da forma como os moradores da Colônia Espírita se vestem. Algumas especificações a respeito 

do figurino utilizado na colônia são notadas nos seguintes trechos do livro:  



36 
 

“(...) Dois jovens, envergando túnicas de níveo linho, acorreram pressurosos ao 

chamado de meu benfeitor (...)” (Capítulo 3, página 26). “(...)Trajado de branco, traços 

fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me demoradamente (...)” 

(Capítulo 4, página 32).  

No filme, o figurino da Colônia é representado pela seguinte imagem: 

 

 

                       Figura 8: habitantes de Nosso Lar com vestimentas na cor branca 

 

Na imagem extraída do filme a temática é de paz. O figurino que os personagens vestem 

são roupas brancas e em tons claros. Alguns estão descalços e outros aparecem com sandálias. 

Na cena, o personagem situado mais a frente veste uma espécie de túnica, figurino descrito por 

André Luiz na versão impressa de Nosso Lar. 

As mulheres usam vestidos e saias longas nas cores branca ou em tons 

predominantemente claros. Nota-se que os tecidos que compõem as roupas não apresentam 

variedades de estampas e são, em sua grande maioria, lisos e de uma cor só. A forma de se 

vestir é muito semelhante entre os habitantes de Nosso Lar. Eles aparecem com roupas folgadas 

e tecidos leves que se movimentam coma brisa da colônia.  

 Sobre os personagens que habitam o Umbral, o único trecho do livro que evidencia, de 

forma não muito clara, as vestimentas dos habitantes desta zona está descrito no capítulo 2, 

onde André Luiz descreve as dificuldades encontradas por ele na zona purgatorial: 

“(...)Crescera-me a barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da 

resistência na região desconhecida(...)” (Capítulo 2, página 19).  
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Esta narrativa textual é evidenciada em cenas do filme em figurinos esfarrapados e 

sujos, conforme a imagem abaixo: 

 

 

Figura 9: André Luiz (Renato Prieto) no Umbral com a barba grande e com a roupa rasgada 

 

A imagem mostra que as cores do figurino são indefinidas. Percebe-se também que o 

personagem está vestido com roupas rasgadas e mal conservadas devido às péssimas 

condições de sobrevivência do Umbral. O tecido que compõe o figurino é sujo e parece feito 

com restos de panos velhos. A roupa apresenta uma cor escura, com tons que se aproximam 

do marrom e do cinza. As manchas e rasgos que aparecem no figurino evidenciam as 

dificuldades físicas encontradas pelo personagem na zona do umbral. A tematização desta 

cena é de dor, sofrimento e desleixo. 

 

4.3 PERSONAGENS 

 

Da versão impressa de Nosso Lar, a pesquisa recorta três personagens que se destacam 

por sua atuação e influência no desenvolvimento da história. São eles: André Luiz, Clarêncio 

e Lísias. 

André Luiz é o personagem principal e quem narra, em primeira pessoa, a versão 

psicografada por Chico Xavier. Clarêncio é um dos ministros de Nosso Lar e é o responsável 

por resgatar André Luiz do Umbral e levá-lo até a Colônia Espírita. Lísias auxilia no 

aprendizado e na recuperação de André Luiz. Vale ressaltar que Lísias se torna um grande 

amigo do recém desencarnado e é o personagem que apresenta toda a estrutura e modo de 
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funcionamento da colônia a André Luiz. Para a análise, foram extraídos os seguintes trechos 

do livro que caracterizam os personagens recém destacados: 

“(...) Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos 

universitários sem maior sacrifício, compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo, 

organizara o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantissem a 

tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas, examinando atentamente a mim 

mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da 

consciência (...)” (descrição de André Luiz feita por si próprio no Capítulo 1, página 17 de 

Nosso Lar).  

Os trechos do livro que melhor caracterizam Clarêncio e Lísias aparecem nos 

seguintes fragmentos: 

“(...) Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os 

grandes olhos lúcidos, e falou: - Coragem meu filho! O Senhor não te desampara. (...)  

– Quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e 

respondeu: - Chama-me Clarêncio, sou apenas teu irmão (...)” (Capítulo 2, páginas 22 e 23). 

A definição de Lísias está evidenciada na página 37, trecho do capítulo 5: 

“(...) Grande bolsa pendente na não, como quem conduzia apetrechos de assistência, 

endereçava-me ele sorriso acolhedor. (...) – Sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente 

Henrique de Luna, designou-me para servi-lo, enquanto precisar de tratamento. – É 

enfermeiro? _ indaguei. – Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só 

coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro, ou providências 

que se refiram a enfermos recém-chegados (...)”. 

 A descrição dos personagens da obra impressa Nosso Lar remete às seguintes cenas do 

filme de Wagner de Assis: 
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     Figura 10: amparado por sua qualidade de vida e posição social, André Luiz se entrega 

 ao luxo e aos prazeres do vício 

 

Os elementos formadores desta cena tematizam a forma como André Luiz vivia antes de 

desencarnar. A imagem mostra os vícios que o personagem possuía e que o levaram a 

abandonar o corpo físico. A cena destaca o consumo da bebida alcoólica e do charuto, vícios 

que acompanharam o personagem até a sua morte. 

A cena revela que, devido a sua boa posição social, André Luiz costumava frequentar 

lugares luxuosos, onde era bem servido e podia fazer uso de seus vícios. O local da cena remete 

a um bar bastante elegante e organizado. Nota-se que as mesas estão vazias, o que leva-nos a 

entender que o personagem realmente abusava de seus vícios e permanecia por muitas horas 

em lugares como bares da alta sociedade. 

Sua vestimenta, composta por camisa, gravata e colete, também aponta para a boa 

situação financeira do personagem. 
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    Figura 11: Clarêncio (à direita) explica como o corpo de André Luiz ficou doente  

e o levou à morte física  

 

A cena extraída do filme mostra que Clarêncio exercia importante função em Nosso 

Lar. Na imagem, o personagem aparece oferecendo instruções a André Luiz e explica os 

motivos que fizeram com que ele abandonasse o corpo físico.  

O benfeitor, como foi descrito por André Luiz na versão impressa, aparece como um 

senhor de aparência física bem conservada. Na cena, André Luiz (ao centro) está em um dos 

leitos do Ministério da Regeneração. Percebe-se então que Clarêncio, além de ajudar a resgatar 

André Luiz do Umbral, também é um dos espíritos responsáveis por receber os recém 

desencarnados na Colônia e os orientá-los a respeito das causas de sua morte física. 

 

 

Figura 12: Lísias (em pé) oferece cuidados à saúde do espírito de André Luiz 
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O trecho do livro onde Lísias afirma ser um visitador dos serviços de saúde fica claro 

na cena anterior. Ele é apresentado como uma espécie de enfermeiro responsável pela cura 

espiritual dos habitantes recém chegados a Nosso Lar.  

 A cena mostra que, ao aproximar as mãos no abdômen de André Luiz, Lísias transmite 

uma energia capaz de curar e de refazer a pele que fora prejudicada pelo mal causado pela 

doença adquirida na vida terrena. A imagem apresenta Lísias como um espírito jovem, que 

abandonou o corpo físico ainda bem novo.  

 A expressão facial de Lísias evidencia a temática da responsabilidade dos personagens 

envolvidos no trabalho da Colônia Nosso Lar, pois há uma concentração necessária no 

momento de cura dos espíritos doentes.  

 

4.4 EFEITOS ESPECIAIS 

 

 As descrições feitas por André Luiz e psicografadas por Chico Xavier, na versão 

impressa de Nosso Lar, dão conta de que o próprio leitor crie, em sua imaginação, os cenários 

os quais a história se passa. Nosso Lar é um livro rico em descrições, o que permite ainda mais 

explorar a imaginação do leitor por tratar de ambientes nunca vistos por nenhum encarnado da 

Terra, o Umbral e a Colônia Espírita. 

 Para a análise dos efeitos especiais, optou-se por um trecho do livro que explica o 

funcionamento do aeróbus. A obra impressa apresenta o aeróbus como o veículo responsável 

pela locomoção dos espíritos habitantes de Nosso Lar. A descrição de André Luiz aponta para 

uma espécie de carro aéreo, que na Terra seria um grande funicular.  

Vale ressaltar que todo o filme é realizado com a utilização de efeitos especiais. Eles 

são utilizados para descrever a morbidez do umbral, a luminosidade de nosso lar, a pureza dos 

personagens que representam os espíritos evoluídos e a organização societária que envolve a 

vida pós morte, entre outros temas do filme. Entretanto, o que mais chama a atenção como um 

elemento fílmico de efeito de veracidade, produzido através da tecnologia dos efeitos especiais, 

é o aeróbus. 

O aeróbus é descrito no seguinte trecho extraído do livro: 

(...) “- Esperemos o aeróbus. Mal me refazia a surpresa, quando surgiu grande carro, 

suspenso do solo a uma altura de cinco metros mais ou menos e repleto de passageiros. Ao 

descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina 

conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, 
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parecendo ligada a fios invisíveis., em virtude do grande número de antenas na tolda” (...) 

(Capítulo 10, página 66 de Nosso Lar). 

A cena a seguir, recortada do filme, mostra como o aeróbus foi representado na película 

de Wagner de Assis: 

 

 

Figura 13: Lísias apresenta o aeróbus a André Luiz e o convida para um passeio pela colônia 

 

Esta imagem tematiza o transporte utilizado pelos espíritos residentes de Nosso Lar. O 

aeróbus é um veículo com a aparência semelhante à de um metrô das cidades terrenas. O filme 

mostra o aeróbus, como uma espécie de ônibus voador capaz de transportar os espíritos mais 

evoluídos do Umbral até a colônia Nosso Lar, bem como transportá-los pelos diferentes setores 

da Colônia Espírita.  

É importante ressaltar que o aeróbus aparece como um veículo de transporte de uso 

exclusivo para espíritos recém desencarnados, como no caso de André Luiz, que ainda 

precisam de ajuda para se locomover de um lugar ao outro. No caso dos espíritos mais 

evoluídos, a locomoção é feita através de “viagens” que os transportam para onde quiserem 

sem precisar da ajuda de um aparelho físico.  
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Figura 14: Lísias e André Luiz, respectivamente, passeiam pela colônia no aeróbus 

 

A imagem acima, extraída da película de Nosso Lar, reflete um dos pontos mais 

importantes sobre os efeitos especiais utilizados no filme. A figura mostra o momento em que o 

aeróbus levita e flutua por Nosso Lar. Lísias e André Luiz acompanham a movimentação dos 

espíritos na colônia de um patamar mais elevado durante o passeio do veículo, devido à altura 

em que se encontram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo não é um texto hermético. Foi colocado um ponto final apenas pela 

necessidade de cumprir regramentos acadêmicos, pois a transposição impressa para um filme 

de temática tão densa como o Nosso Lar permite várias abordagens e discussões teóricas 

intermináveis.  

Entretanto, apesar da amplitude do tema, recortou-se o trabalho em aspectos pontuais 

que podem gerar encaminhamentos de pesquisa. Destes, o mais visível é que os temas 

abordados no livro são tematizados no filme com vigor, pois alinham duas linguagens, a 

imagética e a oral. Isso significa dar à linguagem cinematográfica um poder de veridicção 

(verdade) próprio das narrativas que combinam o imagético com a escrita.  

Esta afirmação não significa desmerecer o valor da escrita do livro Nosso Lar, pelo 

contrário, ele permite reflexões mais profundas que geram conhecimento e posicionamentos 

ideológicos. O que se pretende salientar é o papel pedagógico do texto aliado à imagem, pois 

a compreensão do tema torna-se mais acessível.  

Em decorrência dessa acessibilidade do entendimento, outro encaminhamento de 

pesquisa surge da democratização e difusão da doutrina espírita pela facilidade de ir ao 

cinema e compreender a linguagem cinematográfica.  

Uma terceira perspectiva conclusiva dessa transposição do livro para o filme é que a 

capacidade da linguagem cinematográfica condensar em 102 minutos uma doutrina espírita 

que tem conhecimentos tão amplos e complexos.  

Por fim, esta pesquisa resgatou na autora um interesse ainda maior pos assuntos que 

tratam a respeito da temática tratada. Pode-se perceber que o espiritismo é uma doutrina capaz 

de ser difundida e explicada de maneira fácil como no caso do filme Nosso Lar.  

Ao pesquisar a transposição da obra adaptada por André Luiz para o cinema, através 

de quatro categorias de conteúdo tematizadores de ideias: cenário, figurino, personagens e 

efeitos especiais, podem-se levantar dados significativos que traduzem e transcrevem a ideia 

da doutrina de Allan Kardec. Os dados pesquisados neste TFG podem servir de contribuição 

para acadêmicos da área de comunicação pela relevância do tema abordado que está, cada vez 

mais, inserido no universo midiático atual. 
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