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RESUMO 

 

O objeto desta pesquisa é o documentário road movie Por onde passeiam tempos 

mortos (2014), de Felipe Diniz. O problema busca compreender como a linguagem 

audiovisual é utilizada para construir a narrativa e a noção de tempo no documentário. 

Nesse sentido, o objetivo geral analisa a construção da narrativa e do tempo do filme, 

enquanto os objetivos específicos buscam verificar os elementos da linguagem 

audiovisual empregados na construção do documentário; identificar as articulações da 

montagem e refletir sobre a noção de tempo que a narrativa constrói. A pesquisa traz os 

conceitos de documentário baseados em Bill Nichols (2005). Para falar sobre o tempo 

na narrativa o estudo se apoia em Marcel Martin (1990) e em Luís Nogueira (2010) 

adentrando nos elementos da linguagem audiovisual. Já a metodologia se guia pela 

análise fílmica (VANOYE (1994) e PENAFRIA (2009), estabelecendo o som, a 

fotografia e a montagem como categorias. Como resultados, destaca-se a fotografia, que 

com planos gerais situa quanto ao local e à geografia da narrativa, construindo a ideia de 

espaço juntamente com a montagem, que imprime um ritmo lento ao usar planos mais 

longos e ao áudio ambiente, que opera a verossimilhança do documentário ao fazer um 

recorte da realidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Documentário; Narrativa; Tempo; Linguagem Audiovisual; Análise Fílmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The object of this research is the documentary road movie Por onde passeiam tempos 

mortos (2014), by Felipe Diniz. The problem seeks comprehension on to how the 

audiovisual language is used to construct the narrative and the concept of time on the 

documentary. In this sense, the overall goal analyzes the construction of the narrative 

and the time of the film, while the specific goals seek to verify the elements of 

audiovisual language employed in the construction of the documentary; identify the 

linkages of assembly and reflect the times' notion that the narrative builds. The research 

brings the concepts of documentary based on Bill Nichols (2005). To talk about the 

weather in the narrative, the study is supported by Marcel Martin (1990) and Luis 

Nogueira (2010) into the elements of audiovisual language. The methodology, however, 

guides itself for the filmic analysis (VANOYE (1994) and PENAFRIA (2009), 

establishing the sound, photography and the fitting as categories. As a result, it stands 

out the picture, that with general plans is in the location and the geography of the 

narrative, building up the idea of space with the assembly, which prints a slow pace 

when using longer plans and to audio environment, which operates the verisimilitude of 

the documentary to make a cutout of reality. 

 

KEYWORDS: Documentary; Narrative; Time; Audiovisual Language; Filmic 

Analysis. 
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 INTRODUÇÃO 

 
 

Há inúmeras formas de contarmos uma história, seja ela fictícia ou não. Ela pode estar 

nos livros, surgir de vivências cotidianas, de sonhos, de histórias que se houve por aí, de 

pedidos específicos. Fato é que elas estão espalhadas por esse mundo, e há muitas que não são 

contadas. Por onde passeiam tempos mortos (2014) é desse tipo de histórias que geralmente 

não são contadas. O documentário dá voz para personagens, muitas vezes invisíveis, falar 

sobre a realidade vivida por eles à margem das rodovias do Rio Grande do Sul.  

Uma pequena equipe de cinema entra em um carro e sai à procura de pessoas e 

histórias no Estado gaúcho. O documentário Por onde passeiam tempos mortos (2014) possui 

aproximadamente 23 minutos e é dirigido por Felipe Diniz. Trata-se de um road movie, mais 

conhecido como filme de estrada. 

No documentário são entrevistadas mais de 20 pessoas. Os personagens habitam o que 

é nomeado de “espaços invisíveis”, aqueles em que não há olhares em sua direção, que fazem 

parte de nosso cotidiano, mas que geralmente não são notados, até mesmo, considerados 

insignificantes. Todos os entrevistados moram ao longo de rodovias no Rio Grande do Sul e 

exercem as mais diversificadas profissões como caminhoneiro, prostituta, cabeleireiro, 

borracheiro, dentre outros.   

O documentário analisado é um dos dez projetos selecionados que integraram o edital 

Rio Grande do Sul – Pólo Audiovisual - Pró-Cultura/RS do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) 

de 2014. O filme participou da categoria Documenta Rio Grande que abrange manifestações 

culturais do Rio Grande do Sul, buscando retratar questões históricas ou contemporâneas que 

apresentem a diversidade cultural do Estado. O Fundo de Apoio a Cultura é um mecanismo 

que estimula e incentiva novas produções audiovisuais.  

Optou-se pela análise do documentário, uma vez que, na academia prevaleceu o 

contato com o audiovisual, pois todas as disciplinas oferecidas no curso de jornalismo 

procuraram ser feitas pela acadêmica e também por trabalhar com o audiovisual na TV OVO. 

Por esse motivo também já havia conhecimento e aproximação com editais. Para chegar até a 

escolha desse documentário foram assistidas muitas obras audiovisuais, portanto a opção pelo 

filme deu-se devido a abordagem incomum empregada e por retratar modos de vida de 

pessoas humildes. O documentário dá a voz para pessoas “esquecidas’’ e que habitam lugares 

denominados invisíveis, ou seja, lugares onde não há importância. Porém, o diretor do filme 

mostra que além de lugares belíssimos existem histórias fantásticas. Outro fator pela escolha é 
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que há poucos trabalhos de conclusão de curso que tratem de documentário road movie, já 

que não é um gênero comum dentre os tipos de narrativas documentais, e de documentários 

produzidos a partir de editais de fomento a nível estadual.  

O documentário a ser analisado trata de um tema social em que se pode observar 

aspectos relacionados à economia, classe, sexualidade entre outros. Por onde passeiam 

tempos mortos dedica esse espaço para os personagens do filme que são pessoas 

desconhecidas pela sociedade e que não são abordadas pelo jornalismo, área em que se 

desenvolve esta pesquisa, para contarem suas histórias de vida.  Há também interesse pessoal 

ao pensar a articulação das escolhas do diretor ao trabalhar com os tempos mortos, isto é, 

circunstâncias que costumam não gerar valor jornalístico para se tornar uma história a ser 

narrada.  

Neste contexto, o problema desta pesquisa situa-se em como a linguagem audiovisual 

é utilizada para construir a narrativa e a noção de tempo no documentário de road movie Por 

onde passeiam tempos mortos. Para compreender como isso se dá, tem-se como objetivo geral 

analisar a construção da narrativa e do tempo no documentário. E para que isso ocorra, 

precisa-se verificar os elementos da linguagem audiovisual empregados para construir a 

narrativa; identificar as articulações da montagem para construir o tempo da narrativa e 

refletir sobre a noção de tempo que a narrativa constrói para o documentário, questões estas 

que dão corpo aos objetivos específicos. 

Ao realizar pesquisa em alguns sites acadêmicos, encontrou-se, na Associação 

Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (Compós), o trabalho 

Personagem no Road Movie Documental Brasileiro, de Gustavo Souza, da Universidade 

Federal de São Carlos, publicado em 2013. O artigo discute a formação de personagem no 

road movie documental brasileiro em dois filmes:  Pachamama (2009), de Eryk Rocha, e 

Olhe pra mim de novo (2011), de Cláudia Priscila e Kiko Goifman. O trabalho possuiu três 

etapas. A primeira é focada no questionamento do personagem em relação às composições 

dos gêneros cinematográficos. Já a segunda trata-se do personagem ao sugerir uma ética de 

performance, e a última é fundamentada na visão do road movie no Brasil.  

Outro trabalho encontrado no site da Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) foi Documentário X Ficção: Discutindo o 

Híbrido na Narrativa Fílmica, de Diana Xavier Coelho e Maria Helena Braga e Vaz da Costa, 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, publicado em 2015. O artigo debate de que 

maneira se estabelece a relação entre as narrativas documental e de ficção ao analisar dois 
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filmes da cinematografia brasileira contemporânea, Jogo de Cena (2007), de Eduardo 

Coutinho, e O Céu Sobre os Ombros (2011), de Sérgio Borges. Ambos os filmes se apropriam 

da linguagem documental e ficcional de maneiras diferentes, mas se assemelham na 

argumentação sobre uma “hibridização” no contexto da linguagem fílmica. Esses são os 

trabalhos que circundam o estado da arte desta pesquisa. 

O referencial teórico foi dividido em dois capítulos para que fique de uma forma 

organizada e entendível o que pretende ser trabalhado. No primeiro são apresentados 

conceitos relacionados ao documentário e ao gênero road movie. Já o segundo capítulo 

discute a narrativa e o tempo na linguagem audiovisual, abordando elementos teóricos 

necessários para a análise, como a fotografia, o som e a montagem.  

A metodologia utilizada para realizar esta pesquisa é a análise fílmica, em que se 

observa os elementos da linguagem audiovisual individualmente para identificar como foi 

construída a narrativa e o tempo no documentário Por Onde Passeiam Tempos Mortos.  

Percebeu-se, a partir da análise desse documentário, o olhar que o documentário lança 

enquanto resistência ao tratar de temas que o jornalismo dificilmente enxerga, mas que se 

torna matéria-prima para o cinema. Em relação aos elementos audiovisuais do documentário 

destaca-se a verossimilhança com o real quando, na fotografia, a luz natural se faz presente. 

No som, identifica-se o som ambiente, os ruídos que fazem parte da vida dos personagens, 

pois moram na beira das rodovias. Na montagem verifica-se o ritmo lento, conforme a 

passagem do tempo para os entrevistados, a partir do tempo cronológico. Os elementos da 

linguagem audiovisual foram trabalhados e pensados para construir a narrativa e o tempo do 

documentário de modo a mostrar e relatar as histórias de vidas dessas pessoas e do lugar onde 

vivem da maneira mais real possível, o que permite ao espectador, mesmo que através da tela, 

sentir-se dentro dela, isto é, parte da história.  

  



11 
 

CAPÍTULO 1  

O DOCUMENTÁRIO 

 

 São contadas e ouvidas muitas histórias no dia a dia. E essas histórias só ganham vida 

através da boca, ou seja, quando as pessoas falam sobre o livro que leram, dá notícia que 

viram no jornal, da novela ou filme que assistem. Todas as narrativas que são contadas ou 

ouvidas, os seres humanos imaginam a cena, a imagem e o som se fazem presentes na cabeça 

da população. O documentário é a uma das formas de contar histórias, que pode ser entendido 

como um tipo de filme no cinema ou como um gênero informativo no jornalismo. É sobre ele 

que este capítulo se debruça.  

 

1.1 SOBRE DOCUMENTÁRIO 

 

 Tudo na vida nasce, é criado e se transforma com o passar do tempo. Com o 

documentário não poderia ser diferente. Como e o que os cineastas pensavam em relação às 

imagens? Como elas juntas fariam algum sentido e formariam uma história e ainda 

interessariam ao público?  

 A pesquisadora Miriam de Souza Rossini (2007) explica que o homem tem uma 

incessante busca pela representação muito antes de conhecer o cinema. Segundo ela, o homem 

já manifestava esse desejo desde os tempos das cavernas. A representação pode ser 

expressada de várias formas, seja na pintura, na fotografia, no teatro, na literatura, até chegar 

ao cinema.  

 

Ter uma máquina que nos permita ver os feitos dos nossos antepassados e os 

principais acontecimentos que moldaram o nosso mundo. Sem dúvida, um desejo 

desse tipo antecede a invenção por parte de Louis e Auguste Lumière do 

equipamento mais elegante e revolucionário de todos, o cinematógrafo 

(ROSENSTONE, 2010, p. 27). 

  

Com esse equipamento, surgia a primeira projeção de fragmento de imagem em 

movimento com o aspecto de real. Conforme o autor Lucena (2011, s.p), os irmãos Lumière 

foram os primeiros a produzir e reproduzir um curta metragem de 45 segundos chamado A 

saída da fábrica, que mostra alguns operários saindo da fábrica depois de um dia de trabalho, 

ou seja, o filme retratava a realidade. O filme foi exibido para o público no dia 28 de 

dezembro de 1895, no Grand Café, em Paris, e foi o marco do cinema. Assim nascia a sétima 

arte e a ideia de que não basta produzir um filme e não exibi-lo, ele só se torna filme quando 

chega até o público, como defendem os realizadores audiovisuais. 
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Já o autor Mascarello (2009) discorda de Lucena (2011), pois os irmãos Max e Emil 

Skladanowsky realizaram uma exibição no dia 1° de novembro de 1895, de 15 minutos, com 

um bioscópio que era o método utilizado para projetar filmes. A apresentação foi em um 

teatro de Vaudevile, em Berlim. “Auguste e Louis Lumière, apesar de não terem sido os 

primeiros na corrida, são os que ficaram mais famosos’’ (MASCARELLO, 2009, p.19). A 

construção e exibição dos primeiros filmes foi uma ideia coletiva, não foram apenas os irmãos 

Lumière ou os Skladanowsky que deram vida a esta arte, e sim um conjunto de ideias e 

complementações de uma grande parte de colaboradores para o invento do cinema.  

Segundo Rosenstone (2010), alguns anos antes do cinema atingir 20 anos, o filme 

“histórico” era presente na mídia como forma de entretenimento. Para muitas pessoas, o 

cinema carregava a possibilidade de fazer a população assistir ao passado e também a 

oportunidade de reprisar o mundo atual.  

 O filme histórico, como é chamado pelo teórico, pode ser chamado de filme de não 

ficção, pois ele é um retrato da realidade. Esses documentários tem um poder enorme de 

reproduzir a vida hoje e deixar um registro para que no futuro as pessoas possam ver como era 

o passado e melhorar o que for necessário para que não se repitam algumas mazelas. 

E depois de algum tempo tudo se transforma, o que era preto e branco hoje tem cor, o 

que era mudo hoje tem som. O cinema passou e ainda vai passar por muitas transformações, e 

mesmo com essas mudanças todas, o cinema nunca perdeu seus espectadores, ao contrário, 

ganhou novos admiradores.  

Conforme Nichols (2005), ninguém teve um propósito de elaborar um histórico para o 

documentário, não houve o intuito de “criar” o documentário com início, meio e fim. O futuro 

veio depois do sucedido. “Surgiu com o desejo de cineastas e escritores, como eu, de 

compreender como as coisas chegaram ao ponto em que estão hoje” (NICHOLS, 2005, 

p.116). O interesse dos cineastas era explorar os limites do cinema e encontrar novas formas a 

serem utilizadas para colocá-las em prática (NICHOLS, 2005). 

O documentário surgiu como tantas outras coisas surgem na vida sem que se esteja a 

esperar, mas quando aparecem são bem-vindas. Ou seja, ele foi o reflexo da possibilidade de 

pessoas com acesso a equipamentos de filmagem registrarem o cotidiano de suas famílias e se 

tornarem documentos de uma época. Ao experimentar ou reinventar uma forma de registrar as 

ações banais do dia a dia, esse movimento deu um novo sentido às imagens.  

 

Uma forma corrente de explicar a ascensão do documentário inclui a história do 

amor do cinema pela superfície das coisas, sua capacidade incomum de captar a vida 
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como ela é; capacidade que serviu de marca para o cinema primitivo e seu imenso 

catálogo de pessoas, lugares e coisas recolhidas em todos os lugares do mundo. 

Como a fotografia antes dele, o cinema foi uma revelação. As pessoas nunca tinham 

visto imagens tão fiéis a seus temas nem testemunhado movimento aparente que 

transmitissem sensação tão convincente de movimento real. Como observou o 

teórico do cinema Christian Metz, na década de 1960, numa discussão da 

fenomenologia do filme, copiar a impressão de movimento é copiar sua realidade. O 

cinema atingiu seu objetivo num nível jamais alcançado por outro meio de 

comunicação (NICHOLS, 2005, p.117). 

 

  O termo cinema de cavação foi concebido na década de 1920, os cavadores realizavam 

filmes que lhes eram encomendados por políticos, fazendeiros, pessoas que obtinham poder 

na época. Conforme Francisco Elinaldo Teixeira (2004), Humberto Mauro, um dos pioneiros 

cineastas brasileiros, filmou a passada do governador Antônio Carlos em Cataguases/MG, em 

1929, para tentar financiamento do Estado para fazer seu filme Sangue Mineiro (1929), mas o 

plano não deu certo. Os cavadores eram pagos para produzir esses chamados filmes de 

cavação, onde neles eram anunciadas empresas, campanhas políticas, dentre outros.    

Uma das discussões que envolvem o documentário e os filmes de ficção é se o 

documentário é sempre uma não ficção, e também há momentos que filmes de ficção 

assumem a forma de um documentário de não ficção, borrando as fronteiras entre ambos. 

Tem-se como ficção os filmes que proporcionam a invenção, o surreal, aquilo que foge 

completamente da nossa realidade. Os filmes de ficção transportam os espectadores para um 

mundo mágico, onde é permitido usar a criatividade. Já os filmes de não ficção são o espaço 

reservado para os fatos que ocorrem e acontecem no mundo e que carregam o desejo de 

recontá-lo, de mostrá-los mais uma vez e/ou de forma diferente para a sociedade.  

Segundo Bill Nichols (2005, p. 26), “todo filme é um documentário”. O autor ainda 

explica que podemos separá-los em dois tipos de filme: “(1) documentários de satisfação de 

desejos e (2) documentários de representação social”. Cada tipo de filme citado refere-se a 

uma narrativa diferente. Tanto um como o outro são fáceis de identificar a partir do que eles 

planejam transmitir ao espectador. Nos documentários de satisfação de desejos, a intenção é 

oferecer prazer. Eles trazem consigo o divertimento, a sua ideia é satisfazer através dos 

pensamentos e ideias de quem assiste. Já o segundo é ao contrário, mas também tem a 

vontade da satisfação das pessoas com o documentário, porém essa é diferente. Conforme 

Nichols (2005), é mais complicado conseguir os aplausos com este quando se trata de 

apresentar casos passados, pois neles são contados aspectos da realidade e se não está 

conforme o público espera, vem a decepção. Os documentários de não ficção às vezes 

encantam e por outras decepcionam ao mostrar a realidade do mundo que os seres vivos 
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habitam. E muitas vezes mostram fatos que a maioria das pessoas não enxergam ou 

desconheciam. 

Bill Nichols (2005) esclarece a diferença entre documentários de satisfação de desejos 

e documentários de representação social. O primeiro geralmente é nomeado de ficção, pois ele 

liberta a idealização de desejos ou angústias. Para o autor, eles possibilitam infinitas formas 

de encontrar o prazer através de fantasias, pesadelos ou até mesmo terrores, para os 

apaixonados em sentir medo. Os documentários de ficção permitem uma viagem mental, 

como sugere Nichols, fugindo do mundo real e criando histórias fantásticas, mas que, na 

maioria das vezes, tem por referência o real, daí a dicotomia entre a ficção e não ficção. 

  O segundo tipo, os documentários de representação social, é o chamado de não ficção.  

Esses filmes são mais palpáveis, pois neles é representado o mundo já conhecido, o mundo do 

qual as pessoas habitam e fazem parte. Nichols diz que eles expressam a realidade vivida e a 

que está por vir. Os documentários de não ficção dão a oportunidade de obter um novo olhar 

de um mundo em que se vive, para que se possa compreendê-lo melhor e enxergar o futuro.   

Os dois tipos de filme, segundo Nichols (2005), convocam a interpretar e acreditar nas 

histórias como se elas fossem reais, sejam elas contadas em um filme de ficção ou de não 

ficção. Ainda, conforme o autor, os documentários nos dão a oportunidade de enxergarmos 

circunstâncias que precisam de cautela. “Vemos visões (fílmicas) do mundo” (NICHOLS, 

2005, p. 27). Com essas palavras o autor expressa que ao assistir certos documentários tem-se 

visões do mundo que se enfrenta hoje, sejam elas questões sociais ou dificuldades do 

cotidiano.  

De acordo com Nichols (2005, p. 28), “o documentário engaja-se no mundo pela 

representação, fazendo isso de três maneiras”. Em um primeiro momento, os documentários 

fazem uma representação do mundo conhecido, segundo Nichols, devido a técnica de registrar 

áudio e imagens de situações do cotidiano, fatos que levam às pessoas a identificar-se fora da 

tela, ou seja, no dia a dia.  Em um segundo instante, o autor coloca que os documentários têm 

o dever de representar o público, sendo assim, eles proferem em benefício dos interesses 

dessas pessoas, no qual são eleitas para representar os interesses e defender a ideia desses 

cidadãos. Em terceiro lugar, mas não menos importante, “os documentários podem 

representar o mundo da mesma forma que um advogado representa os interesses de um 

cliente” (NICHOLS, 2005, p 30). Isso significa que esses documentários possuem uma ideia 

ou visão que é defendida até o final do filme. Eles direcionam o espectador para um lado do 
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assunto e tentam convencê-lo de que aquele conceito é o que se deve acreditar (NICHOLS, 

2005). Eles trazem um recorte a partir do ponto de vista do documentarista. 

De acordo com Luiz Carlos Lucena (2011, s.p), o filme documentário é considerado 

uma prática cinematográfica que mostra o que ocorre no mundo que vivemos, ou seja o 

mundo real. Além de citar a saída da Fábrica (1895), o autor, lembra que o filme de ficção 

teve origem no ano de 1902, mais precisamente sete anos depois do filme de não ficção. 

Viagem à Lua, de Méliès, segundo Lucena, foi o primeiro documentário que trouxe o mundo 

de fantasias, ou seja, o filme de ficção. O filme conta a história de astrônomos que planejam 

viajar para a lua, na decisão acaba havendo uma discussão no salão onde ocorre a reunião, 

pois um dos presentes discorda da ideia do presidente. Há uma votação e cinco homens de 

Londres decidem ir com o presidente da comissão para a viagem à lua.  Os homens são 

lançados por um canhão rumo ao espaço, o projétil chega ao destino pelo “olho” da lua. Os 

astrônomos lutam contra os Selenitas que habitam o local e mandam os primeiros de volta 

para casa. Ele é em preto e branco e não possui áudio. Mesmo com a ausência das cores e do 

som, o avanço foi gigantesco, pois a câmera naquele tempo era de difícil manuseio devido ao 

seu peso e é claro não havia os recursos que se tem hoje. 

As obras cinematográficas de Flaherty redirecionaram os filmes entre os dois tipos de 

cinema, relata Lucena. O norte-americano Robert Flaherty foi o autor do primeiro 

documentário cinematográfico de longa-metragem chamado Nanook, o esquimó. O filme de 

1922 conta a história de Nanook, um caçador e sua família que vivem em busca de comida 

para sobreviver através da caça e da pesca em Hudson Bay, no Canadá. O filme é em preto e 

branco, sem diálogos e pode-se entendê-lo por meio de cartelas com legendas e pelas 

atividades exercidas por Nanook e sua família. Porém, Flaherty teve um problema para a 

construção dessa história. O cineasta havia feito algumas imagens em 1916, mas um incêndio 

destruiu todos os negativos. Somente em 1920, o norte-americano consegue voltar ao Canadá 

para dar continuidade ao seu desejo de mostrar o estilo de vida dos esquimós e reencena 

algumas das cenas que havia perdido. Pode-se dizer que o filme Nanook, o esquimó é uma 

combinação entre a ficção e a não ficção, pois houve algumas modificações no decorrer da 

obra, desde a construção de um iglu maior para caber os esquimós e a equipe. Além disso, o 

protagonista não se chamava Nanook, a esposa do ator principal na realidade era uma e nas 

gravações foi outra e há rumores que o intérprete de Nanook foi direcionado para exibir as 

técnicas de caça que na época da gravação já não se utilizava mais.  
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  Os filmes de ficção seguem um roteiro definido, no qual atores terão que interpretar 

personagens ficcionais. O intuito deste filme é o entretenimento do espectador. Já o 

documentário de não ficção utiliza-se de pessoas do mundo real, cujo objetivo é retratar o 

modo de vida desse indivíduo, não se preocupando em entreter a quem assiste, mas sim 

trazendo informações, registros da realidade da história que se conta LUCENA (2011). 

Os filmes de ficção podem ser comparados com novelas, pois para ambos têm que 

existir uma preparação com os atores que irão interpretar seu papel, os personagens tem que 

decorar o que lhe é exigido. Outro fator é o cenário que é montado. Já os filmes de não ficção 

têm como objetivo representar a realidade para os espectadores como ela é. Esses se utilizam 

de pessoas “reais” para exercerem suas funções diante da câmera sem que haja uma 

interpretação. Os filmes de não ficção contam histórias de vidas das pessoas, como elas vivem 

sem modificações, também relatam episódios passados que foram vividos pela humanidade e 

tentam expressá-los da forma mais igualitária possível, podendo haver partes em que essa 

realidade é encenada, mas a história se baseia na asserção ao mundo real.   

No filme documentário são identificados seis modos de representação, de acordo com 

Nichols (2005), que atuam como subgêneros do documentário, são eles: poético, expositivo, 

participativo, observativo, reflexivo e performático. A ordem desses modos citados acima é 

conforme seu surgimento e está ligado diretamente à evolução da tecnologia. 

Assim, o modo poético, que é marca dos anos 1920, segundo Nichols (2005), salienta 

a subjetividade, no qual há uma preocupação maior com a estética e os planos são 

extremamente enaltecidos. “Esse modo é muito próximo do cinema experimental, pessoal ou 

de vanguarda” (NICHOLS, 2005, p. 62). Em relação ao texto desse subgênero, podem ser 

usados trechos de obras literárias ou até mesmo poemas. O modo poético começou junto ao 

modernismo com o propósito de retratar a realidade. No Brasil, um exemplo deste modo é 

documentário de Fernando Masagão, Nós que aqui estamos, por vós esperamos (1999), que 

traz lembranças do século XX. O filme foi realizado somente com imagens de arquivo, como 

fotos, textos, pinturas e entre outros para salientar a memória do contexto histórico, cultural e 

econômico. Nós que aqui estamos, por vós esperamos conta diversas histórias de pessoas que 

viveram no século XX e que contribuíram de alguma forma para a formação da história. As 

imagens do filme são em preto e branco ou envelhecidas, acompanhados de uma trilha. São 

frequentes as imagens de túmulos e cemitérios para entender que todos os corpos dos seres 

humanos irão para o mesmo lugar, independentemente de classe, religião, nacionalidade ou 

gênero.  
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O modo expositivo é ao contrário do modo citado acima, priorizando o argumento e a 

objetividade. Tem que haver uma sintonia entre o que é enunciado e a imagem. “Este modo 

agrupa fragmentos do mundo histórico numa estrutura mais retórica ou argumentativa do que 

estética ou poética” (NICHOLS, 2005, p. 142). Através de falas ou letreiros, esse subgênero é 

voltado ao espectador para que sejam contadas histórias ou argumentos. “Os documentários 

expositivos dependem muito de uma lógica informativa transmitida verbalmente”, conforme 

Nichols (2005, p. 143). Isso significa que esse é o modo mais apropriado para difundir 

informações e é o mais utilizado no mundo do documentário, principalmente dentro da lógica 

do telejornalismo. O modo expositivo chegou nos anos 20, e um exemplo de documentário 

brasileiro é Janela da Alma (2001), dos diretores João Jardim e Walter Carvalho. O filme trata 

sobre problemas visuais, no qual são entrevistadas 19 pessoas que sofrem pela perda parcial 

ou total da visão e contam circunstâncias que já enfrentaram. O filme é composto por imagens 

realizadas dentro de um carro, onde elas parecem ser a visão de uma pessoa míope. Também 

imagens em preto e branco e fotografias compõem o documentário numa montagem de 

evidência. Os entrevistados revelam como enxergam a si e aos outros e também como veem o 

mundo.  

O modo participativo mostra a interação do documentarista com os entrevistados, 

conforme Nichols. Ele surge na década de 60, quando já se tinha equipamentos para captar o 

som. Nesse modo, o pesquisador torna-se presente, ele conta suas experiências. “No 

documentário participativo, a entrevista representa uma das formas mais comuns de encontro 

entre cineasta e tema” (NICHOLS, 2005, p.159). Os documentaristas usam relatos diferentes 

dos entrevistados para formar uma única narrativa. É possível perceber esse modo no 

documentário Jogo de Cena (2007), ou ainda em Edifício Master (2002), de Eduardo 

Coutinho. Além de cineasta, Coutinho foi jornalista e é considerado um dos maiores 

documentarista do cinema brasileiro e referência mundial. Em 2006, Coutinho pôs um 

anúncio de jornal que desejava fazer um documentário onde mulheres contassem suas 

histórias de vida, sejam elas alegres ou tristes, mas que fossem momentos marcantes. No 

mesmo ano, 23 mulheres foram selecionadas de 83. No filme, essas mulheres reais contam 

sua história de vida e depois entram em cena atrizes que interpretam essas mesmas histórias. 

Jogo de Cena foi gravado no Teatro Glauber Rocha e os personagens narram suas memórias 

para Coutinho, que faz algumas indagações.  

O modo observativo, segundo Nichols (2005), ganhou força a partir dos anos 60, 

quando verificou-se um progresso em diversas câmeras de 16mm e em gravadores de áudio. 
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Assim, já havia uma harmonia entre as imagens e os áudios, além de fácil manuseio dos 

equipamentos, pois com essa evolução, os apetrechos ficaram mais leves. Esse modo é aquele 

em que o documentarista procura trazer exatamente o que se vê no mundo, ou seja, o que se 

enxerga fora da tela seria visto tal qual dentro dela. “Olhamos para dentro da vida no 

momento em que ela é vivida” (NICHOLS, 2005, p. 148). O documentarista observa os 

personagens do filme em suas rotinas, fazendo suas respectivas atividades, e ele tem a difícil 

tarefa de ser invisível. Ele se utiliza da ideia da câmera de segurança, como se fosse uma 

mosca na parede a observar tudo o que se passa, sem interferir na realidade. Um exemplo do 

modo observacional é o filme de Maria Augusta Ramos, Juízo, lançado em 2008. O 

documentário relata a história de jovens menores de 18 anos à frente da lei. Ele mostra os 

adolescentes em estado de miséria entre o momento de serem presos e do julgamento, seja por 

homicídio, tráfico ou roubo. O longa-metragem tenta mostrar mais de uma versão dos fatos, 

pois o garoto que vende cocaína ou a menina que rouba de turistas pode agir sem pensar nas 

consequências. Maria Augusta traz em seu filme a realidade de jovens que cometem crimes 

muitas vezes por falta de uma estrutura familiar, que não dá carinho e nem educa.   

  Já o modo reflexivo veio no período de 1970, e se dá a partir de um acordo entre o 

documentarista e os atores sociais, no qual o primeiro deixa claro quais os métodos a serem 

utilizados na filmagem. Nichols (2005, p. 166) explica que “o modo reflexivo é o modo de 

representação mais consciente de si mesmo e aquele que mais questiona”.  Um passaporte 

Húngaro (2001) é um exemplo de documentário de modo reflexivo. Ele tem direção de 

Sandra Kogut que batalha para conseguir um passaporte húngaro, já que seus avós são 

imigrantes da Hungria. O filme mostra problemas de uma família que foi dividida em dois 

países e dois exílios, os que foram e os que ficaram. O eixo principal do documentário é a 

busca da diretora pelo passaporte húngaro. Ela cria um diário aonde conta sobre suas viagens 

entre o Brasil, a França e a Hungria, no qual estão suas frustações e suas tentativas de burlar 

questões burocráticas para realizar seu desejo.  

Para Nichols (2005, p.172), “o documentário performático pode agir como um 

corretivo para os filmes em que “nós falamos sobre nós para vocês” ou “falamos sobre nós 

para nós”. Assim como o poético, o subgênero performático salienta a subjetividade e provoca 

interrogações sobre conhecimento. Existe uma harmonia entre o fato real e a fantasia. Esse 

modo veio nos anos 80 e um exemplo é o filme Santiago (2007), que faz uma 

autorreferencialidade, pois o diretor João Moreira Salles iniciou as filmagens em (1992), mas 

não deu continuidade, somente 13 anos depois ele retornou o longa-metragem. O diretor inicia 
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contando como seria o filme se tivesse continuado na sua proposta anterior, que era contar a 

história do mordomo Santiago. O filme trata-se da vida do mordomo Santiago, mas também 

de memórias vividas daquela época. No documentário há questionamento de como teria sido 

feito 13 anos atrás, como fazê-lo e como não fazê-lo.  

E se um dos princípios do documentário é a representação, aqui especificamente o 

documentário audiovisual, a representação assim como o documentário podem integrar uma 

outra linguagem: o telejornalismo. 

 

1.2 DOCUMENTÁRIO E TELEJORNALISMO 

 

 Sabe-se que o documentário é um tipo de filme, conforme definido por autores como 

Guy Gauthier (2011) ou como gênero cinematográfico, como postulam autores como Nichols 

(2005), mas ele também pode ser compreendido como um gênero televisivo que difere do 

documentário cinematográfico desde a produção, pois cada um é destinado a um meio 

específico e, portanto, a linguagem audiovisual é apropriada de forma diferente na narrativa.  

 

(...) um documentário televisivo não é uma cópia ou reprodução de linguagens 

técnicas e estéticas do documentário cinematográfico. Os dois produtos estão muito 

relacionados, mas são produzidos em (e para) diferentes mídias, que têm histórias e 

usos distintos (ANDRADE, 2012, p. 7). 

 

 O documentário televisivo e o cinematográfico são opostos quando se trata no uso da 

narração e na forma como trabalha com as imagens, além de buscarem um público diferente. 

Segundo Ivanise Hilbig de Andrade (2012), outro elemento que o documentário televisivo se 

apropriou do cinema foi o modo de contar histórias, o repórter ou apresentador tentam 

emocionar o telespectador junto à informação. Dessa forma, a narração se mostra mais 

semelhante da linguagem jornalística. Na abertura desses programas, por exemplo, o 

apresentador tenta convencer o telespectador a continuar com a televisão ligada, ao dar o tema 

e a importância que o mesmo tem, seja ele para a natureza ou questões sociais. 

Outra característica do documentário televisivo é a mudança de cenário que se deu por 

volta dos anos 2000, quando a bancada é eliminada para o ambiente virtual (ANDRADE, 

2012). A partir daí, o apresentador começa a apresentar o programa em pé e circula pelo 

espaço demonstrando estar mais à vontade e ao mesmo tempo mais próximo do telespectador. 

A interatividade fica mais participativa e visível nesse novo cenário. 

Pode-se dizer que os documentários televisivos possuem algumas semelhanças com a 

grande reportagem, já que ambos tratam temas de forma aprofundada. Porém, as grandes 
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reportagens procuram sempre por temas atuais, os assuntos são escolhidos através dos 

critérios de noticiabilidade, já os documentários não se restringem a isso, eles procuram 

trabalhar assuntos importantes para a sociedade, porém deixados de lado. É nesse sentido que 

relaciona-se o documentário Por Onde Passeiam Tempos Mortos, uma vez que ele incorpora 

características híbridas, isto é, tanto da linguagem televisiva quanto cinematográfica. 

Televisiva na medida em que traz uma forma de narrar que se aproxima muito do formato de 

televisão ao não aprofundar a história de cada personagem, e também porque o edital previa 

sua exibição na grade de televisão1; cinematográfico, porque não possui um repórter que 

conduz a história, e trabalha com tempos lentos na narrativa e com um personagens que 

comumente são desprezados pelo jornalismo convencional. 

Segundo Mello (2002, p. 28), “enquanto o jornalismo busca um efeito de objetividade 

ao transmitir as informações, no documentário predomina um efeito de subjetividade, 

evidenciado por uma maneira particular do autor/diretor contar a sua história’’. A 

subjetividade é bem aceita no documentário enquanto filme cinematográfico, ao contrário do 

gênero jornalístico, no qual procura-se a objetividade e neutralidade para tratar dos assuntos, o 

que difere nos documentários que possuem um olhar do diretor sobre o tema. Outra 

dessemelhança com os documentários televisivos é que os documentários cinematográficos 

não tem como propósito uma grade de TV, e possuem liberdade no tempo para a realização do 

produto. 

Já nos documentários televisivos que se baseiam no jornalismo, eles não tem essa 

autonomia de tempo e escolha de assunto a ser tratado, além de o jornalismo desprezar os 

tempos mortos. Como os documentários televisivos necessitam da circulação na mídia, eles 

precisam dessa aproximação com o jornalismo, que se dá através da linguagem e do tema. 

Outra característica dos documentários televisivos é a fragmentação dos depoimentos e das 

histórias dos atores sociais. 

Conforme a pesquisadora Cristina Teixeira Vieira Mello (2002), a principal 

característica que une o documentário à prática jornalística é a maneira que o filme relata e 

interpreta o universo da ‘experiência coletiva’.  

 

                                                             
1 6. Do Projeto: e) cessão gratuita dos direitos de exibição dos produtos audiovisuais para a TVE-RS, com 

exclusividade em televisão de 12 (doze) meses após a entrega do produto final, subitem 6.2.1 “b”, onde fica 

assegurado à TVE-RS o direito de utilizar o conteúdo dos produtos (na íntegra e em partes) nos seus canais de 

mídia na internet, seja em transmissões sob demanda, webtv, apresentações especiais ou streaming, ou ainda em 

canais de rede onde a TVE-RS está associada por igual período (Anexo V). 
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 Assim, tanto nas narrativas pessoais como nas jornalísticas, o sujeito-autor cria uma 

situação nova a partir de um fato que já passou. Essa situação nova não é um 

espelho fiel da realidade, mas sua representação. Dessa forma, mesmo configurando-

se como um discurso sobre o real, documentários e reportagens não são reflexos, 

mas construções da realidade social (MELO, 2002, p. 28/29).  

 

 

De acordo com a autora, tanto nos documentários como no jornalismo, há uma 

recriação de histórias formadas a partir de acontecimentos passados. E essa nova história não 

é igual a passada, mas é a maneira de recontá-la. 

1.3 DOCUMENTÁRIO NO BRASIL 

 

  Como já se sabe, o homem buscava uma forma de se representar muito antes do 

cinema existir. Segundo Gonçalves (2006), o cinema veio ao Brasil no ano de 1896 e as 

exibições eram realizadas na cidade do Rio de Janeiro e posteriormente em São Paulo. 

Conforme o autor, no Rio de Janeiro, o dono da sala onde eram exibidos os filmes era um 

imigrante italiano que se chamava Pascoal Segreto.  

 

A exibição de imagens em movimento fazia muito sucesso e em busca de renovar o 

repertório e qualificar tecnicamente as salas exibidoras realizavam viagens 

constantes para Paris ou Nova Iorque. Numa dessas viagens, Afonso Segreto, irmão 

de Pascoal, realizou a primeira imagem do cinema brasileiro, filmando a Baía da 

Guanabara, no Rio de Janeiro, a bordo do navio “Brésil”, que retornava de Paris. 

Essas tomadas documentais eram conhecidas como “tomadas de vista” e 

prevaleceram até o ano de 1908 (GONÇALVES, 2006, p. 80). 

 

 Essas produções eram feitas em todo o país com temas da região, onde eram 

apresentadas as paisagens, a cultura e as tradições preservadas das distintas localidades do 

Brasil, explica Gonçalves (2006). No começo do século XX, a grande parte dos realizadores 

eram estrangeiros, normalmente fotógrafos que mais tarde viraram cinegrafistas 

(GONÇALVES, 2006). Cabe salientar que a primeira notícia do cinema do Brasil é o registro 

feito por Segreto, isto é, a produção, para depois ter a primeira exibição. Característica que até 

hoje é muito evocada quando se fala no desequilíbrio que há entre produção, distribuição e 

exibição, pois muito se produz, mas nem todas as obras chegam até o público. 

 De acordo com Gonçalves (2006), o Brasil sofria com falta de infraestrutura nas 

décadas de 1910 e 1920, onde prevaleceu a produção de cinejornais e documentários para 

juntar fundos e custear produções de filmes ficcionais. Com isso, as câmeras cinematográficas 

foram anexadas aos equipamentos de trabalho dos antropólogos que percorriam o Brasil para 

registrar e documentar os povos indígenas.  
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Assim, os filmes etnográficos levavam ao Brasil urbano imagens de um país imenso 

e desconhecido, divulgando as ações oficiais de integração nacional e a imagem 

idealizada de um índio ainda selvagem. Destaca-se neste contexto a Comissão de 

Linhas Telegráficas e Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas, conhecida como 

Comissão Rondon, que realizou uma série de filmes com registros oriundos das suas 

expedições. Os filmes contavam quase sempre com direção do major Luiz Thomaz 

Reis, que operava a câmera, revelava e montava os filmes. Além da grande noção de 

narrativa cinematográfica evidenciada nestes trabalhos, destacam-se as soluções 

originais no processo de revelação dos negativos em plena floresta (GONÇALVES, 

2006, p. 80/81).  

 

 O filme Rituais e Festas Bororo (1917), de Luiz Thomaz Reis é visto como a primeira 

obra que obteve sucesso na montagem cinematográfica do cinema no Brasil, e também 

considerado “um dos primeiros filmes antropológicos do mundo”(GONÇALVES, 2006, p. 

81).  

Segundo Karla Holanda (2004, p.2) “a geração de cineastas brasileiros dos anos de 

1960 foi marcada por uma elevada consciência histórica e, por conseguinte, política e social”. 

A autora diz que os filmes dessa época dedicavam-se para a representação coletiva, onde não 

havia um personagem lutando por si só, mas sim por uma comunidade, um grupo de pessoas. 

E esses filmes eram produzidos com o intuito de mostrar o que os cineastas esperavam da 

sociedade, eles acreditavam que destacando o que almejavam a sociedade poderia se tonar 

melhor.  

É na década de 1960, conforme Holanda (2004), que surgem alguns clássicos do 

documentário Brasileiro como Arraial do Cabo (1959), de Paulo César Saraceni, Aruanda 

(1960), de Linduarte Noronha, Garrincha, alegria do povo (1963,) de Joaquim Pedro de 

Andrade, Viramundo (1965), de Geraldo Sarno, entre outros. A escritora explica que, na 

grande parte desses filmes, há “uma forte preocupação social que, imbuída de um espírito 

iluminista, missionário, marcante na época, fazia com que os cineastas acreditassem na 

mudança da sociedade em decorrência de suas atuações” (HOLANDA, 2004, p. 2).  

Holanda (2004) comenta que os documentários citados foram analisados 

individualmente e que até os anos de 1980, os documentários brasileiros tinham uma 

abordagem ampla, não existia um tema único que fosse trabalhado, os assuntos eram tratados 

de uma forma geral em que houvesse relações em sociedade.  

 

Acreditamos que a partir de Cabra marcado para morrer (Eduardo Coutinho,1984), 

o tratamento geral passa a ceder espaço ao particular. Esse filme não só revela 

aspectos do regime militar instituído no Brasil em 1964 e as conseqüências de suas 

ações impostas ao destino de muitos brasileiros, como também apresenta a história 

de uma mulher brasileira chamada Elizabeth, viúva de João Pedro, mãe de Abraão, 

que sofreu juntamente com sua família, as conseqüências das ações desse regime, ou 

seja, é um ponto de vista da história por intermédio de uma abordagem 
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particularizada. E essa particularização vai além, pois chega a ser igualmente a 

história do próprio documentarista, também um brasileiro que sofreu conseqüências 

das ações do regime militar, em busca de uma família dispersa em conseqüência do 

mesmo regime (HOLANDA, 2004, p. 3). 

 

A partir dos anos 80, os documentários produzidos no Brasil começaram a ter uma 

abordagem particular, ao contrário dos anos 1960, porém isso não significa que a abordagem 

geral deixou de existir. Nesse momento é permitida a história de um personagem ou de uma 

comunidade, os assuntos deixam de ser gerais e se inicia um processo mais social, onde 

história de pessoas ganha a tela, mas o contexto político-social continua presente 

(HOLANDA, 2004) 

A partir de 1969 uma mudança positiva para o Brasil, pois foi fundada a Embrafilme 

que foi uma empresa que produzia e distribuía obras cinematográficas brasileiras. Porém, a 

Embrafilme chegou ao fim na década de 1990 pelo Programa Nacional de Desestatização 

(PND), quando Fernando Collor de Mello governava, como explicam Tomaim; Araújo e 

Moura (2011). 

O ano de 2002 foi melhor para os documentários do que para os demais gêneros, pois 

os documentários ganharam força tanto na produção quanto na exibição e cresceram cerca de 

20% nas salas de exibição, ao contrário dos demais gêneros que tiveram um decréscimo, 

segundo dados da Agência Nacional do Cinema, conforme pesquisa de Gabriela Maruno 

(2008). “É notável o crescimento da participação do filme documentário nas salas de cinema 

do país nos últimos dez anos: 87% dos 118 documentários lançados desde 1994 foram 

realizados após o ano 2000” (MARUNO, 2008, p.17). 

No estado do Rio Grande do Sul também houve um aumento na produção 

cinematográfica, no ano de 2002, fazendo com que o cinema gaúcho tivesse mais visibilidade. 

De acordo com Tomaim; Araújo e Moura (2011), esses números foram potencializados pelas 

leis de incentivo à cultura, contexto em que se insere nosso objeto de análise, já que é oriundo 

de um edital estatal. 

Outro fomento importante da área é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, conhecida 

como Lei Rouanet, que nasceu em 1991, mas só começou a funcionar em 1993. A lei 

estabelece “políticas públicas de apoio à cultura no país”, conforme Tomaim; Araújo e Moura 

(2011). Também no ano de 1993 foi desenvolvida a Lei do Audiovisual que investe nas 

produções e exibições de obras cinematográficas no país, essa lei iria funcionar até o ano de 

2003, mas foi prorrogada por mais 20 anos através da medida provisória n° 2.228/01 

(TOMAIM; ARAÚJO E MOURA, 2011). 
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Para estimular as produções cinematográficas e audiovisuais no Rio Grande do Sul, foi 

criada em 1998 a Fundacine (Fundação Cinema RS). A fundação é uma instituição privada 

que auxilia no desenvolvimento e na qualificação das produções do cinema e audiovisual. 

(TOMAIM; ARAÚJO E MOURA, 2011). 

Ao falar sobre as Leis de Incentivo à Cultura e órgãos fomentadores, é preciso citar a 

Ancine (Agência Nacional do Cinema) que foi o divisor de águas para o cinema brasileiro no 

século XXI. A Ancine teve início em 2001 e é uma agência que regulariza, incentiva e 

supervisiona as produções audiovisuais, “em 2003 foi vinculada ao Ministério da Cultura, 

sendo uma autarquia especial, com autonomia administrativa e financeira” (TOMAIM; 

ARAÚJO E MOURA, 2011, p. 5). 

O homem buscou diversas maneiras de se expressar, desde os tempos das cavernas até 

hoje. Essas formas passaram por vários momentos e evoluções, desde a pintura, fotografia, 

literatura até desenvolver-se a imagem em movimento É a partir dela que o apreensível torna-

se mais próximo do real e busca identificações com o cotidiano. Conforme Gonçalves (2006), 

nas décadas de 1910 e 1920, o Brasil padecia de infraestrutura, foi nesse período em que 

houve um aumento na produção de cinejornais e documentários. Nessa mesma época, surgiu o 

termo de cavação, em que os cavadores faziam filmes encomendados para grandes nomes de 

poder. Essas eram alternativas que os cinegrafistas viam para juntar fundos e produzir seus 

próprios filmes.  

De lá para cá, o documentário sempre existiu, mantendo vivo o cinema brasileiro, já 

que o filme de ficção não foi viável por todos os períodos, mas é quem geralmente carrega o 

status de cinema. Seja por mecanismos de fomento ou por vontade de realizadores e/ou 

coletivos, ele persiste ao longo dos tempos e sempre carrega o tom da resistência em seus 

temas. 

 

1.4 ROAD MOVIE E POR ONDE PASSEIAM TEMPOS MORTOS 

 

 O documentário analisado Por onde passeiam tempos mortos tem direção de Felipe 

Diniz e trata-se de um road movie. O filme conta a história de diversas pessoas “invisíveis” 

que moram ao longo das rodovias gaúchas que o carro da equipe percorre. Road movie é um 

gênero cinematográfico que sua tradução dá-se por filme de estrada, no qual a história 

desenrola-se durante uma viagem.  
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Os filmes de viagem possibilitam conhecer um novo lugar sem fazer as pessoas saírem 

de casa. “No primeiro momento, a fotografia e o cinema eram as mídias por meio das quais as 

populações, sobretudo dos centros urbanos, podiam satisfazer sua curiosidade em relação a 

lugares distantes e exóticos do planeta” (PAIVA, 2011, p. 40). Esses filmes trazem para perto 

o que estaria a muitos e muitos quilômetros de distância. 

Os irmãos Lumière são exemplos citados pelo autor Paiva como pioneiros na exibição 

do primeiro filme, no dia 28 de dezembro de 1895, no Grand Café. “E, de fato, pensando na 

conexão entre cinema, viagem e meios de transporte, é relevante lembrar aquela que é tida 

como a primeira sessão de cinema, com a exibição da A chegada do trem à estação de Ciotat 

(1895), justamente dos irmãos Lumière” (PAIVA, 2011, p. 41). 

Paiva lembra do filme de ficção, Viagem à lua (1902), de George Méliès, como já 

abordado anteriormente, que se trata de uma viagem ao espaço. Para ele, isso significa que 

desde o início do cinema já existiam filmes que davam a ideia de locomoção. Esse filme pode 

ser considerado uma junção de documentário de ficção e road movie, segundo o autor, pois há 

toda uma preparação antes de embarcar para a viagem à lua, cujo  objetivo dos selenitas era 

realizar esse desejo.  

Paiva (2011, p. 41) fala que “a viagem, se pode ser considerada como um dado 

precursor do que hoje convencionamos chamar de Road Movie, está relacionada 

historicamente tanto ao campo do documentário como ao da ficção, podendo, em alguns 

casos, reunir ambos”. O autor confirma nessa frase que já existiam filmes de viagem, porém, 

depois de alguns anos o termo passou por uma adaptação, vindo a chamar-se de road movie.  

 No Brasil, há dois livros que foram extremamente importantes para o início dos filmes 

de estrada no país, Caminhos de Kiarostami, de Jean-Claude Bernardet, e Na estrada, o 

cinema de Walter Salles, de Marcos Strecker (PAIVA, 2011).  

 

Em suma, para Walter Salles (2005 apud Paiva, 2011. p. 48), como afirma Strecker, 

os filmes de estrada relacionam-se com crises de identidade de personagens que, por 

sua vez, expressam a crise das próprias culturas nacionais. Além disso, têm a ver 

com imprevisibilidade, com improvisação, com acompanhamento dos personagens 

no confronto com a realidade (como num documentário), com a verdade da 

observação, com roteiros que permitem o fugir da rota e ir além, o superar a 

conformidade com a experimentação, com a apreensão do outro. (PAIVA, 2011, p. 

48-49). 

 

O documentário Por onde passeiam tempos mortos se caracteriza como road movie ao 

passo em que a equipe do documentário registra as andanças pelas rodovias gaúchas e integra 

essas imagens no filme, pois essa é a ideia da obra. Os personagens vão sendo encontrados 
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pela estrada, sem haver necessariamente uma produção prévia, conforme confirmado pelo 

diretor por e-mail2. O filme passa por diferentes cidades, estradas e pessoas que contam 

histórias da sua rotina. A equipe do filme gravou nas estradas entre as cidades de Porto 

Alegre, Pelotas, Quaraí, Santana do Livramento, Santa Cruz, Farroupilha e Osório. As cidades 

foram citadas por ordem de percurso, conforme apresentação no documentário, e podem ser 

observadas no mapa a seguir.  

 

Figura 1 – Mapa ilustrativo dos caminhos por onde a equipe se deslocou. 

 

Fonte: Mapa elaborado pela pesquisadora.  

 

Mais de 20 pessoas foram entrevistadas ao longo do documentário. Elas contam como 

é trabalhar e viver nas estradas do Rio Grande do Sul. Durante as gravações, os personagens 

executam seus trabalhos normalmente e interagem com os clientes sem intervenção da equipe 

do filme, a qual mostra a rotina e o que seria a realidade vivida por essas pessoas.  

                                                             
2 Não houve pré-produção em relação aos personagens. A ideia era justamente ir encontrando os lugares e 

personagens durante a viagem (Diniz, 2016). 
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Os entrevistados contam que não há uma rotina, pois todos os dias são pessoas 

diferentes cruzando a estrada, “hoje uns, amanhã outros” (palavras da personagem Elis 

Regina Aveiro Peroni, gerente do restaurante). Todos os dias são histórias diferentes, como 

relatam os personagens, que são apreendidos pelo documentário nessa intenção de mostrar o 

Outro e ser mais um sujeito que por ali passa, mas que se importa com a história que cruza 

com a sua.  
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CAPÍTULO 2 

NARRATIVA E TEMPO NA LINGUAGEM DOCUMENTÁRIA AUDIOVISUAL 

  

Todo filme só se torna filme se tiver uma história para contar, não importa se ela é 

fictícia ou não. A narrativa é uma forma de contar histórias, que pode ser expressa por 

diferentes linguagens. No audiovisual, ela pode ser trabalhada pelas palavras, pelas 

representações, pelas imagens, pelo som, pela montagem, pela fotografia, enfim, por todos os 

elementos que compõe a linguagem audiovisual.  Neste capítulo é abordado como se dá a 

construção da narrativa, do tempo e os elementos da linguagem audiovisual documentária que 

importam para a análise do objeto de estudo desta pesquisa. 

 

2.1 ESTRUTURA DA NARRATIVA  

 

Para a existência de um filme é necessário, em um primeiro momento, que se tenha 

um roteiro e que definirá a abordagem da história. Não há uma maneira correta para se contar 

uma história. Ela pode assumir as mais variadas formas. Segundo Roland Barthes (1972), são 

incontáveis as narrativas que se tem no mundo. Para o autor, elas estão em todas as partes e 

vão adquirindo formatos como novelas, contos, fábulas, pinturas, crônicas, romances entre 

outras possibilidades narrativas.  

 

A narrativa está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as 

sociedades; a narrativa começa com a própria história da humanidade; não há, não 

há em parte alguma povo algum sem narrativa; todas as classes todos os grupos 

humanos têm suas narrativas, e frequentemente estas narrativas são apreciadas em 

comum por homens de cultura diferente, e mesmo oposta: a narrativa ridiculariza a 

boa e a má literatura: internacional, transhistórica, transcultural, a narrativa está aí, 

como a vida (BARTHES, 1972, p. 19-20).   

 

De acordo com Barthes, o tempo, o espaço, o enredo - que é a história - os 

personagens - que são os povos - e o narrador são os elementos que compõe a estrutura de 

uma narrativa. O tempo é o momento em que as ações acontecem, nem sempre ele é 

identificado, mas está sempre presente. O espaço é o local aonde ocorre a ação e o enredo é a 

história que se desenrola, com início, meio e fim. Os personagens são o povo, o homem que 

faz e participa das histórias. O narrador é quem narra o fato, pois ele só se torna conhecido se 

alguém o conta. 

Uma das formas narrativas é o documentário. A estrutura de um documentário é um 

dos pontos mais importante para construí-lo, pois se a estrutura for ruim, o filme não 

conseguirá prender o espectador do início ao fim. O autor Barry Rampe (s.d) diz que no 
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começo do documentário deve-se apresentar o tema, o problema que será tratado, os 

principais personagens, ou seja, os principais aspectos que o espectador necessita saber.  

Já no meio do documentário, segundo Rampe, o público já está interessado no filme, 

pois já foi revelado o assunto de que ele trata. “A parte central explora os elementos 

conflituosos da situação, através da exibição de evidências tanto a favor quanto contrárias ao 

tema” (RAMPE, s.d, p. 3). E o encerramento traz os conflitos resolvidos, ele costura os 

“pontos soltos” do filme, trazendo um final para o público.  

Conforme o autor Luís Nogueira (2010, p.63), “a narração é o próprio acto de contar 

uma história; a história em si será o conjunto dos acontecimentos narrados; o enredo referir-

se-á à forma como a história é narrada”. Para Nogueira (2010), a narrativa é formada pela 

história e pelo enredo, que juntos formam a narração. De acordo com Nogueira, o que é 

narrado e a forma com que se narra são diferentes.   

 

Cada um destes aspectos constitui um nível diferente, o da história narrada e o do 

discurso através do qual esta é narrada. Um e outro articulam-se no acto da narração, 

momento em que submetemos uma certa história a determinados dispositivos 

(oralidade, escrita, audiovisual, etc.) que a reconfiguram aquando da sua 

apresentação – é então que surge a narrativa enquanto junção dos dois aspectos: o 

quê (história) e o como (enredo). (NOGUEIRA, 2010, p. 63-64) 

 

O autor diz que a narrativa cinematográfica tem a intenção de seduzir e atender a 

curiosidade do espectador. A narrativa deve prender o público emocionado, interessado e 

deixar inquietações para amarrá-lo à história até o fim.  

Portanto, para ter uma narrativa necessita-se ter uma história e para ela acontecer, 

segundo o autor, dois elementos devem estar presentes que são: os acontecimentos e os 

personagens. Ao construir um enredo para além de prender o espectador, a narrativa deve 

trazer acontecimentos em uma sequência cronológica para o bom entendimento do público. E 

os personagens são os elementos principais, pois é através deles que a ação gira. Esta 

narrativa de que fala Nogueira é a clássica, mas nem toda narrativa precisa seguir uma ordem 

cronológica e sequencial. Muitas são as formas de apresentar uma história, mas é fato que sem 

personagens não há o que contar. 

 

2.2 O TEMPO NA NARRATIVA AUDIOVISUAL 

  

Tempo - há inúmeras definições para essa palavra. O tempo nunca para de mudar e 

talvez muitas pessoas não percebam que ele está em todos os lugares, desde o relógio - tempo 

cronológico, até mesmo no tempo musical - tempo rítmico. E se a narrativa imita a vida, o 
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tempo também está presente nas histórias e se estabelece de diferentes maneiras, introduzindo 

diferentes significados.   

Conforme Lucini (2000), todas as histórias que se escutam ou que são contadas 

possuem sempre um tempo. Ele pode ser o tempo em que a história demora para ser contada 

ou o tempo do narrador. O autor ainda explica que até mesmo as histórias que o ser humano 

vive e em que ele é o personagem principal também se traduzem em experiências temporais 

para que haja entendimento e discernimento entre tempo presente e passado. Além disso, o 

tempo facilita a compreensão dos fatos, pois ele situa os espectadores na história. 

 

O problema da apresentação do tempo na narrativa impõe-se por causa de uma 

dissemelhança entre a temporalidade da história e a do discurso. O tempo do 

discurso é, em um certo sentido, um tempo linear, enquanto o tempo da história é 

pluridimensional (BARTHES, 1972, p. 232).  

 

O autor explica que há uma diferença no tempo da história com o tempo do discurso. 

O primeiro se refere ao tempo em que a história acontece, com início, meio e fim, já a 

temporalidade do discurso é o tempo que o narrador leva para narrar a história. O tempo do 

discurso segue uma linha, ele é contínuo. Já no tempo da história vários acontecimentos 

podem se desenrolar juntos.  

No audiovisual, o tempo também pode ser trabalhado de diferentes formas e, com isso, 

carregar e produzir diversas sensações. Marcel Martin (2011) propõe três definições para a 

expressão tempo.  

 

[...] o cinema (ou melhor: a decupagem-montagem) introduz uma tripla noção de 

tempo: o tempo de projeção (a duração do filme), o tempo da ação (a duração 

diegética da história contada) e o tempo da percepção (a impressão de duração 

intuitivamente sentida pelo espectador [...] (MARTIN, 2011, p. 237-238).   

 

Ainda, conforme Martin (2011), o homem possui pela primeira vez uma ferramenta 

que ele é capaz de governar, ou seja, a câmera que com certo movimento pode acelerar a 

imagem ou retardar. Devido a isso, os movimentos podem ser modificados, alterando o tempo 

ou a sua noção.  

Martin (2011) diz que no primeiro momento em que se acelera uma imagem há 

interesse científico, tornando perceptível movimentos que normalmente são lentos, e cita 

como exemplo o desenvolver das plantas.  A aceleração das imagens pode gerar vários 

efeitos, como dramaticidade ou comicidade. Essa técnica permite reduzir para poucos minutos 

o que levaria grande espaço de tempo.  
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Já a câmera lenta tem efeito contrário. Segundo Martin (2011), nas imagens 

extremamente rápidas não há como enxergar certos elementos e/ou movimentos a olho nu e a 

câmera lenta possibilita a visão desses movimentos. Ele cita como exemplo uma bala de 

revólver sendo disparada. Esses efeitos são bem usados quando se deseja mostrar momentos 

de felicidade ou aflição.  

Conforme o autor, a palavra tempo tem duas definições, ela pode ser referente a data 

ou o tempo de duração. No primeiro, existem muitos métodos para demonstrar a data em que 

o filme se passa, podendo ser através de letreiros inseridos no início do filme ou o uso de um 

calendário, outra forma é fazer uma menção a um fato histórico, fazer uma menção a uma 

casualidade social ou até mesmo a maneira de se vestir, pois ela já situa no tempo (MARTIN, 

2011).  

De acordo com Martin (2011), a expressão “duração” permite duas interpretações 

diferentes. Pode apontar, em primeiro momento, “o escoamento do tempo”, esse seria o tempo 

que passa. Esse tempo pode ser chamado de cronológico, pois ele é visível, ou seja, ele é 

contado no calendário, no relógio, ele representa todo o tempo que passa. No segundo 

instante, a expressão vem a ser “duração indeterminada”, em que o tempo não é relevante, ou 

seja, ele não é necessário. Esse tempo acontece no interior dos personagens, onde esses 

podem ter vivenciado um momento duradouro, quando na verdade foram alguns segundos.   

Para Martin (2011, p. 244), “o melhor procedimento de expressão da duração 

intuitivamente vivida reside, sem dúvida, na montagem”. O autor explica que os planos 

longos ou extremamente longos são a forma mais efetiva para produzir a estagnação e 

duração do tempo, sendo isso de maneira inconsciente e estão relacionados com a montagem, 

que será trabalhada de forma mais completa no próximo subtítulo. E por fim, o autor fala do 

plano-sequência, que estabelece uma continuidade espaço-duração no qual a duração é 

definitiva. Esse plano passa a sensação de que temporalmente é sempre a mesma cena.  

Martin (2011) também propõe estruturas temporais da narrativa, as quais ele elenca 

como condensado, abolido, respeitado e revertido. O tempo condensado é a maneira mais 

usual que o cinema utiliza, é onde se coloca uma continuidade única e linear. Ele tem por 

função suprimir os tempos fracos das ações e conta uma história de anos, décadas, em poucos 

minutos. 

Outra estrutura temporal é o tempo respeitado, que, para Martin, a história que se 

apresenta na tela como uma ação a qual a duração do tempo do filme é igual ao tempo real. O 

autor diz que há poucos filmes que respeitam o desenrolar temporal completamente.  Já no 
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tempo abolido, é visível nos filmes uma mistura de temporalidades distintas em um mesmo 

espaço fílmico. E, por último, mas não menos importante, o tempo revertido, conforme 

Martin, é esse tempo fundamentado na volta ao passado ou flashback.  

Nogueira (2010) também classifica o tempo em três aspectos a partir de outro ponto de 

vista, nomeando-os como velocidade, duração e encenação.  Em velocidade ele se refere à 

velocidade da imagem, que imprime efeito narrativo e dramático. A velocidade pode 

compreender congelamentos de imagens, a inversão da imagem, ou ainda, assim como coloca 

Martin (2011), o slow motion, que trata-se do retardamento, e o fast motion, que é a 

aceleração. 

Mas o tempo vai além da velocidade, também pode ser classificado como duração, 

assim como citado anteriormente pela ótica de Martin (2011). Nogueira comenta que a 

duração do plano cinematográfico é fundamental para entender a cena, o que ela deseja 

transmitir. “O tempo no cinema é uma condição intrínseca da sua existência fenomenológica, 

do sentido da sua interpretação, da sua coerência discursiva e da sua experiência afectiva”, 

(NOGUEIRA, 2010, p.74). A duração do plano varia muito, pois pode ir de alguns segundos 

para dez minutos ou mais, depende da ação.  

 O terceiro e último aspecto do tempo é a encenação. Nogueira refere-se a encenação 

como uma base estética da imagem do cinema em relação ao tempo. “O movimento no plano 

acaba por ser mais importante que o movimento do plano (da montagem)”- (NOGUEIRA, 

2010, p.78). Isso, porque a encenação é a ação, que define-se pelo movimento do plano e pelo 

movimento no plano, dando sentidos para silêncios em planos mais longos, por exemplo, ou 

para gestos suaves em ações caracterizadas por romance, ou ainda em ações rápidas em 

planos rápidos em sequências de ação. 

 

2.3 LINGUAGEM AUDIOVISUAL 

 

Para realizar a análise do documentário Por onde passeiam tempos mortos é 

necessário observar os elementos audiovisuais que compõem o filme. A linguagem 

audiovisual é formada por três linguagens que são a verbal, a sonora e a visual que juntas 

constroem uma história. Aqui destaca-se três destes elementos que são eixos para a análise 

que esta pesquisa se propõe. São eles: fotografia, som e montagem.  

 

2.3.1 Fotografia 
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Entre os elementos que compõem um filme, a fotografia é um deles. É possível dizer 

que a fotografia é de extrema importância para a produção de um filme, pois é nela que é 

decidido a estrutura dos planos, o enquadramento, o tipo de luz e as lentes que serão 

utilizadas, o contraste, as cores, entre outros elementos que carregam muitas das significações 

de uma história. 

 A imagem de um filme pode ser em tons cinzentos, preto e branco ou também 

colorido. Nogueira (2010) diz que é inviável compor uma tipologia dos diferentes significados 

das cores, pois esses necessitam do contexto em que elas se agregam. 

 

Deste modo, podemos distinguir entre cores frias e quentes, próximas e distantes, 

suaves e fortes. Assim, as cores frias, como o azul ou o verde, por exemplo, tendem 

a criar um distanciamento afectivo por parte do espectador. As cores quentes, como 

o vermelho ou o amarelo, tendem a causar um impacto cromático imediato sobre o 

espectador. As cores suaves tendem a sugerir serenidade. Sensações de melancolia 

ou festividade, recato ou exuberância, alegria ou tristeza, por exemplo, podem 

encontrar na paleta cromática um importante auxiliar semiótico (NOGUEIRA, 2010, 

p. 65). 

 

A cor desempenha numa imagem múltiplas funções discursivas, no qual ela consegue 

criar sentimentos através de tons, pode ser emocional, dramático, contribuir para a 

caracterização de um personagem, e, claro, estabelecer a identidade visual de um filme 

(NOGUEIRA, 2010). O autor ainda comenta que a cor no cinema está diretamente 

relacionada a alguns gêneros. Para Nogueira, ela é um elemento crucial do discurso 

cinematográfico e conta dos primeiros filmes com a presença das cores que eram feitos à 

coloração manual da película, onde os fotogramas eram pintados um a um no positivo preto e 

branco. 

De um ponto de vista da percepção, não se deve igualmente ignorar a importância da 

cor para destacar a figura contra o fundo, para criar campos e identidade cromática 

na composição de uma imagem, para criar fundos neutros e monocromáticos, para 

encenar locais imaginários densamente significativos. (NOGUEIRA, 2010, p. 66).  

 

 O autor expressa com essas palavras que os valores cromáticos facilitam na definição 

das tonalidades, contrapontos, contrastes, dentre outros. Outro fator importante que Nogueira 

(2010) destaca é que, desde pequenas, as pessoas criam sentidos para as cores, e cita, como 

exemplo, o preto, que insinua o mal; o branco, que se refere ao bem ou à paz; o dourado, que 

representa a riqueza. Mas, com o passar do tempo, esses significados podem mudar.  

Outro elemento importantíssimo que compõe a fotografia é a textura. Nogueira (2010, 

p. 66) discorre sobre a diversidade da textura, mas que se pode “salientar uma oposição 

fundamental entre o liso e o rugoso”. As texturas lisas condizem a uma concepção mais 

aparente das coisas, já as texturas rugosas passam a sensação de tato.  
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 [...] as imagens que representam estados emocionais invulgares de uma personagem 

(sonhos, alucinações, perturbações afectivas, etc.) tendem a assumir uma textura 

visual incomum que as distingue da percepção normal dos acontecimentos 

(NOGUEIRA, 2010, p. 67).  

 

Nogueira (2010) explica que para esse efeito são aplicados filtros e demais efeitos 

ópticos que possibilitam a modificação das propriedades fotográficas da imagem, os quais 

auxiliam na formação de diversos significados. A textura da película tem capacidade de 

derivar também da sensibilidade à luz. 

O autor aborda a aparência da imagem partindo da película e de como a luz pode criar 

e recriar imagens artísticas e discursivas. Isso também pode ser experimentado no digital. O 

espectro de tons é capaz de ser alterado por meio da regulagem do equipamento e da forma 

com a luz é trabalhada.  Sobre a textura, Nogueira traz que a sub-exposição, que pende para o 

escuro, e a sobre-exposição, que tende para a intensidade de luz e brilho, trabalham inúmeras 

qualidades emocionais. 

 Outro componente da fotografia é a iluminação, pois ela é essencial para o significado 

da imagem. O autor diz que a luz tem o dever de auxiliar na percepção do ato e também 

captar a história.  

A propósito da luz, importa realçar diversas características gerais da mesma: a sua 

fonte (natural ou artificial), a sua forma (dirigida ou difusa) e a sua escala (claro ou 

escuro) são alguns dos aspectos decisivos para criar um plano cinematográfico 

(NOGUEIRA, 2010, p. 68,69). 

 Conforme o autor, a fonte da luz natural é a que se aproxima da visão realista do 

mundo, ela tenta simular a concepção comum dos objetos ou fenômenos. Ela é mais utilizada 

nos documentários. Já a luz artificial passa por um procedimento plástico da imagem, como 

diz o nome, ela é mais artificial. Ela não dá importância à veracidade e é mais utilizada em 

filmes de ficção.  

 Em relação à forma, a iluminação dirigida, segundo Nogueira (2010), além de 

direcionar a concentração, também guia o olhar do espectador quanto a alguns elementos da 

cena. E a iluminação difusa já não, ela dá autonomia ao espectador, pois a iluminação não se 

concentra especificamente em um objeto, nenhum elemento ganha contraste.  “Ler a imagem 

pode ser, portanto, efectuar um trajecto guiado pela luz – e, mais especificamente, pela 

quantidade e escala de luz”, (NOGUEIRA, 2010, p. 69). Segundo o autor, é assim que nas 

zonas claras predominam a atenção do público, uma vez que as zonas escuras geram 

impressão de distância. Ainda, para ele, essas zonas sombrias despertam sensações de 

mistério, diferente das zonas claras que passam a impressão de paz. 
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A iluminação tem o poder de ordenar a importância das cenas, pois ela pode deixar as 

imagens claras e com isso passar a sensação de tranquilidade ou escuras que transmitem o ar 

de drama, medo, suspense. E isso é possível controlar através da luz que entra pela lente da 

câmera.  

As lentes são um dispositivo técnico que pode influenciar os resultados estéticos e 

cognitivos da imagem cinematográfica, sobretudo ao nível da perspectiva com que 

os objectos ou acontecimentos são apresentados. Existem três tipos fundamentais de 

lente: as lentes normais, as grandes angulares e as teleobjectivas (NOGUEIRA, 

2010, p. 70). 

 

 Cada lente permite diferentes visões em relação a um objeto, quando observados do 

mesmo lugar.  O cineasta deve escolher qual é a mais apropriada para apresentar a história 

que quer contar. As lentes chamadas de normais se aproximam da percepção do olho humano, 

pois preservam as propriedades de escala e profundidade que as pessoas enxergam em relação 

aos objetos. Já a grande angular, como se refere o nome, gera a sensação de distanciamento 

dos objetos, ela mostra um plano aberto para que seja visto o local da cena. E por fim, as 

teleobjetivas trazem para perto o objeto distante. 

 E há ainda, conforme Nogueira, mais dois tipos de lentes, porém menos utilizados, o 

zoom e o olho de peixe. O zoom, que na verdade é um movimento óptico, viabiliza o 

manuseio da perspectiva dentro do plano. “Esta lente foi inicialmente desenvolvida para a 

fotografia aérea e de reconhecimento”, lembra Nogueira (2010, p.71). O zoom é mais usado 

em reportagens televisivas. E a lente olho de peixe se refere à maneira como os peixes 

enxergam, causando a distorção da perspectiva da lente grande angular. “Assim, os objectos 

apresentam-se com grandes dimensões no centro da imagem, diluindo-se os pormenores à 

medida que nos aproximamos dos bordos desta” (NOGUEIRA, 2010, p. 71). Ela é mais 

comum em videoclipes.  

Para falar do foco, o autor faz o seguinte questionamento: “quando olhamos uma 

imagem cinematográfica, damos imediatamente importância à nitidez da mesma?” 

(NOGUEIRA, 2010, p, 71). Sim, pois para a imagem não estar nítida só pode ser intencional 

em um filme. Com isso, o foco e o desfoco entram em jogo, eles criam múltiplas perspectivas, 

de acordo com Nogueira, pois são eles que possuem o poder de destacar o objeto escolhido. 

Conforme o autor, o foco pode ser razoável ou mais nítido, o que auxilia na determinação da 

textura das imagens.    

 

Interessante é que nos dois extremos deste recurso podemos encontrar quer situações 

de quase total invisibilidade, quando tudo se apresenta desfocado, ocultando o 

conteúdo do plano, quer de quase total visibilidade, quando tudo se apresenta 
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focado. Neste último caso temos a chamada profundidade de campo, a qual permite 

atribuir igual definição a todos os elementos do plano, dos mais próximos aos mais 

afastados, na medida em que todos eles surgem igualmente focados (NOGUEIRA, 

2010, p, 72).  

 

Outro elemento importantíssimo na fotografia são os planos, pois segundo Chris 

Rodrigues (2007), eles são a maneira que o diretor “narra o roteiro”. O cineasta deve saber o 

que deseja mostrar na cena e qual o melhor ponto de vista para mostrar a ação.  Quando o 

cineasta opta por mostrar uma grande área onde se passa a história, usa-se um grande plano 

geral. Esse plano é bastante aberto e muito utilizado para mostrar as cidades onde passa a 

cena. E o plano geral serve para localizar em que prédio ou casa a cena desenrola-se. Já o 

plano conjunto, que tem por intenção dar ênfase para ação, pode emuldar um ou mais 

personagens e parte do local em que eles se encontram. É com esta mesma lógica, de 

evidenciar a ação, que funciona o plano americano, que destaca o personagem da cabeça aos 

joelhos, ou ainda o plano médio, cuja intenção é mostrar o personagem do busto para cima. O 

primeiro plano é um plano mais fechado, onde o enquadramento é desde a cabeça até os 

ombros da pessoa em cena. E o plano close-up mostra somente o rosto do personagem. Há 

também o plano detalhe, o qual mostra uma particularidade, seja de um objeto, ou do corpo do 

ator, esse plano é utilizado para transmitir emoção. 

 Outro elemento que necessita de definição é o ângulo, isto é, a posição da câmera. O 

ângulo normal é quando a câmera está a altura dos olhos da personagem. No plongée 

(mergulho), a câmera fica acima do objeto ou da pessoa, mais ou menos num ângulo de 60°, 

trazendo um aspecto de inferioridade. Já o contra-plongée é ao contrário, dá um ar de 

superioridade, pois a câmera fica abaixo, na mesma angulação. 

 Ao falar do plano em relação ao movimento, destacam-se cinco maneiras. O plano 

fixo é o que a câmera permanece fixa, ela permanece no tripé sem que haja movimento. Já na 

panorâmica pode haver movimentos tanto na vertical como na horizontal, ela gira no seu 

próprio eixo. No travelling, a câmera se move sobre uma plataforma, podendo ir para frente, 

para trás e até mesmo fazer curvas. Já o steadycam é um utensílio que fica preso ao corpo do 

operador da câmera, no qual ela permanece firme mesmo com cinegrafista se deslocando. E 

por último o zoom, esse movimento “traz ou afasta o objeto no espaço cênico em relação a 

câmera”, Chris (2007, p. 36).  

Quanto a duração tem-se o plano relâmpago e o plano sequência. O primeiro não 

chega a durar um segundo, ele é como um piscar de olhos. Já no plano sequência não há 
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cortes, pois a cena é gravada inteira, ou seja do início ao fim, há uma unidade contínua de 

duração no espaço e no tempo.    

2.3.2 Som 

Sabe-se que o cinema teve seu início com filmes mudos, mas, com o passar do tempo, 

as imagens em movimento não seriam suficientes para envolver o público. Para manter e 

trazer mais pessoas para o cinema era necessário inovar, e foi então que os filmes começaram 

a ser acompanhados por músicas tocadas em pianos. O som seria a nova atração para os 

espectadores. Com a evolução tecnológica, o som adquire importância junto aos filmes e vai 

construindo seu espaço. É somente com o surgimento de gravadores assíncronos e depois 

síncronos que ele se estabelece definitivamente na narrativa. 

Segundo Luís Nogueira (2010), os elementos sonoros são de uma perspectiva estética 

e discursiva de extrema importância para marcar o tom, seja ele pela emoção, pelo 

dramatismo ou pela sensação de real que ele provoca. 

 

Essencialmente, podemos distinguir dois tipos fundamentais de relação entre o som 

e a as imagens: aquele em que a fonte do som é diegética, isto é, inerente à acção 

mostrada, e aquele em que tal não acontece, logo a fonte é não-diegética 

(NOGUEIRA, 2010, p. 79).  

  

O som diegético é o som formado pelos barulhos ou ruídos referentes a ação executada 

e diálogos dos personagens, que faz parte da história no momento da gravação. Já o som não-

diegético é composto pela voz-off, a música, dentre outros efeitos sonoros que são produzidos 

e inseridos na pós-produção. 

De acordo com Luís Nogueira (2010, p. 79), o silêncio também é um elemento sonoro 

muito valoroso. “E não devemos nunca esquecer tanto a importância do silêncio enquanto 

elemento retoricamente decisivo nas mais diversas situações, capaz de funcionar como 

manifesto estético, político ou afectivo [...]-”, (NOGUEIRA, 2010, p. 79). 

A música, ou trilha sonora, também é outro elemento do som e tem papel significativo, 

pois a imagem e a música caminham juntas no cinema. Nogueira (2010) cita como exemplo 

os pianistas que conduziam as imagens previamente à introdução do som síncrono. A música 

é um elemento sonoro muito expressivo, pois ela tem o poder de direcionar a cena para 

qualquer sentimento distinto, seja ele de alegria, tristeza, drama ou suspense.  
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  Os efeitos sonoros são indispensáveis, sobretudo na montagem, e há uma ligação entre 

esses elementos. Eles podem ser utilizados como recursos para que a mudança de um plano 

para outro se torne imperceptível, alinhando o corte com o som (NOGUEIRA, 2010). 

  O autor ainda menciona que são os ruídos em grande parte o que tornam o ambiente 

do cinema mais próximo da realidade. Conforme Nogueira (2010, p. 80), “os ruídos são 

fundamentais para criar a textura sonora adequada para uma determinada situação, emoção ou 

universo”. Os ruídos estão presentes no som direto, pois para se dar a escolha de um ambiente 

é necessário a observação da acústica do local. “Som direto é o som captado e registrado em 

sincronia com as imagens em uma realização audiovisual”, explica Godoy (2014, s.p). O autor 

diz que tem que haver uma sincronia entre a imagem e o som quando ambos são captados em 

suportes diferentes. E, para se obter um resultado final desejável, eles devem encaixar-se 

corretamente.  

 O som direto é captado para que se tenha uma ideia do que se pretende salientar. Pode 

ser de uma pessoa falando, se a intenção for captar a voz, pode ser de um cachorro, de 

pássaros, tudo varia conforme a intenção do diretor. O som direto é usado sobretudo em 

documentários e em diálogos em filmes de ficção.  

 

[...] o técnico de som usualmente é contratado para atuar em duas fases do processo 

de realização: na chamada “pré-produção” e na filmagem propriamente dita. Na pré-

produção, o técnico de som direto se incorpora à equipe para participar do processo 

de preparação da filmagem. Durante essa etapa, serão definidas detalhadamente as 

estratégias de trabalho que serão aplicadas posteriormente. Durante a filmagem, no 

set, o técnico de som direto é o responsável por executar os procedimentos da rotina 

de captação e registro do som sincrônico. (GODOY, 2014, s.p). 

 

Na pré-produção, o técnico de som explica seus procedimentos, o método que irá 

utilizar para a captação do áudio. Toda a etapa da pré-produção é fundamental para que na 

hora da gravação não haja nenhum imprevisto, pois deve-se estabelecer quais equipamentos 

de áudio serão utilizados. Já durante as filmagens, o técnico de som deve manter atenção se os 

aparelhos de captação não estão em cena e principalmente na interferência de algum ruído 

indesejado.  

No cinema pode-se identificar mais dois tipos de sons que são encontrados muito em 

documentários que são a voz in e a voz off. Segundo Manuela Penafria (2003 apud Serge 

Daney, 1983), a voz in relaciona-se ao entrevistado, por exemplo, quando este encontra-se no 

quadro da cena. Já a voz off, de acordo com Penafria, (s.d, pág. 7), “dirige-se directamente ao 

espectador e não às imagens’’. Conforme a autora, a voz off é quando o personagem do filme 

não faz parte do campo visual da cena.  
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O som no documentário é extremamente importante, assim como os outros elementos 

que compõe um filme, pois juntos formam um sentido, ou melhor, uma história. O som, seja 

ele trilha, silêncio, ruído, fala, narração, é tudo que envolve o sentido da audição e cria 

percepções como a impressão de realidade, a dramaticidade, a emotividade. Ele transmite, 

junto com a imagem, o tom e a intenção que o diretor quer passar com a história.   

2.3.3 Montagem 

Uma história audiovisual só cria forma a partir do momento em que o material bruto 

passa por uma ilha de edição para que sua montagem seja realizada. A montagem é um dos 

elementos fundamentais para transformar um filme em filme, já que o cinema se constitui na 

sétima arte porque possui um elemento que as demais não tem: o corte. 

A montagem constitui, efetivamente, o fundamento mais específico da linguagem 

fílmica, e uma definição de cinema não poderia passar sem a palavra “montagem”. “Ela é a 

organização dos planos de um filme em certas condições de ordem e duração” (MARTIN, 

2011, p. 147). 

Martin (2011) diz que há diferenças entre montagem narrativa e montagem expressiva. 

A primeira segue uma ordem cronológica, ela reúne os planos que apresentam conteúdo de 

modo linear, visando contar uma história. É a montagem usada na narrativa clássica, 

inaugurada pelos americanos D.W. Griffith e Erwin Porter. E a narrativa expressiva é 

fundamentada em justaposições de planos e tem como propósito elaborar um efeito direto e 

necessário pelo choque de duas imagens, explica Martin (2011), trazendo um terceiro sentido 

para as imagens justapostas. Os precursores desse tipo de montagem foram os soviéticos 

Sergei Einseinstein, Lev Kulechov e Dziga Vertov.  

 Segundo Martin (2011), uma montagem normal pode ser classificada como narrativa e 

a montagem muito acelerada ou muito lenta é considerada expressiva, “pois o ritmo da 

montagem desempenha então um papel diretamente psicológico”. Porém, dá para se dizer que 

não existe uma quebra entre as duas montagens, pois existem alguns efeitos narrativos que 

possuem valores expressivos.  

 Há algumas definições e regras na montagem, conforme Martin (2011). O plano, que 

se estabelece por meio de ligações, é a menor unidade fílmica e define-se pelo corte, que está 

entre a ligação de dois planos. Já a cena é estipulada pela unidade do tempo e do espaço e é 

formada por vários planos, exceto no plano-sequência. A sequência é uma continuação de 

planos e cenas, onde a característica elementar é a ação.  
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A montagem é definida pelo corte. Nela deve existir sempre uma continuidade de um 

plano para outro e não repeti-los em sequência ou passar de um plano geral para um close up, 

para que não se tenha um corte abrupto devido a grande diferença de escala de 

enquadramento, assim como o corte entre mesma escala pode ocasionar a mesma sensação. 

Para que o corte funcione de forma coordenada, sobretudo em uma narrativa clássica, deve-se 

trabalhar a intercalação de planos abertos, intermediários e fechados. Há também a regra dos 

180 graus, ou quebra de eixo, na qual deve-se traçar uma linha imaginária que corte ao meio 

uma circunferência e não ultrapassá-la tanto na gravação quanto na criação do espaço no 

momento da montagem, pois, caso contrário vai parecer que os personagens trocam seus 

lugares. Esta regra é fundamental para localizar o espectador espacialmente.  

 A montagem é que desenvolveu o movimento da animação, o deslocamento, a 

aparência da vida, cada imagem do filme apresenta uma visão estagnada das pessoas e dos 

objetos, e isso se torna um seguimento que refaz o movimento (MARTIN, 2011).  Já o ritmo 

surge do seguimento dos planos de acordo com suas relações de duração.  

 De acordo com Martin (2011), existem três categorias centrais da montagem. A 

primeira é a montagem rítmica, ela é a forma primária, básica, e, segundo o autor, 

possivelmente a mais complicada de analisar. “A montagem rítmica tem inicialmente um 

aspecto métrico, que diz respeito à duração dos planos determinada pelo grau de interesse 

psicológico que seu conteúdo desperta” (MARTIN, 2011, p. 165). Nos planos longos é obtido 

um ritmo lento, que dá a impressão de calma, e nos planos curtos o ritmo é acelerado, o que 

gera angústia, drama.  

 A montagem ideológica atua para apontar as aproximações de planos cujo papel é 

comunicar ao público um ponto de vista. “Num nível superior, a montagem desempenha um 

papel intelectual propriamente dito, criando ou evidenciando relações entre acontecimentos, 

objetos ou personagens” [...] (MARTIN, 2011, p, 169). 

 A montagem narrativa tem o intuito de relatar uma ação, o desenrolar de uma 

sequência de fatos, como explica Martin. “Apoia-se às vezes em relações de plano a plano, 

mas envolve, sobretudo, as relações de cena a cena ou de sequência a sequência, levando-nos 

a considerar o filme uma totalidade significativa”, (MARTIN, 2011, p, 174).  

O autor cita quatro tipos de montagem narrativa, que possuem modos diferentes de 

contar histórias. São elas: a montagem linear, que define a organização do filme que possui 

apenas uma ação, no qual as cenas são postas em ordem cronológica e também das quatro ela 

é a mais simples. A montagem invertida subverte a ordem cronológica, ela faz o jogo de ir e 
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voltar do presente ao passado. A montagem alternada é “baseada na contemporaneidade 

escrita de duas (ou várias) ações que se justapõem, as quais acabam na maioria das vezes por 

se juntar no final do filme” (MARTIN, 2011, p. 175). E a montagem paralela é caracterizada 

pela indiferença de tempo, pois consiste no aproximar dos fatos que podem estar distanciados 

no tempo. Eles podem não se cruzar, mas a relação de suas histórias pode trazer um terceiro 

sentido para o filme. 
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CAPÍTULO 3 

 ANÁLISE FÍLMICA DE POR ONDE PASSEIAM TEMPOS MORTOS 

 

 A pesquisa desenvolvida é de caráter qualitativo, pois as informações do estudo não 

são apresentadas em números. O método utilizado para realizar esta pesquisa é a análise 

fílmica, pois os elementos audiovisuais serão analisados individualmente para entender a 

construção da narrativa e do tempo no documentário Por onde passeiam tempos mortos. 

Segundo Vanoye (1994, p. 15), “analisar um filme ou um fragmento é, antes de mais 

nada, no sentido científico do termo, assim como se analisa, por exemplo, a composição 

química da água, decompô-lo em seus elementos constitutivos”. Conforme Vanoye (1994), 

trata-se de desconstruir o elemento como um todo e analisá-lo por partes, desconjunturar os 

elementos até percebê-los a olho nu e remontá-los a partir da análise. 

Ainda, o autor explica que é necessário observar como esses elementos separados são 

capazes de formar um filme ou um fragmento. É partir da operação desses elementos que o 

trabalho tomará forma, uma vez que a análise fílmica de cada elemento audiovisual do 

documentário em questão permitirá compreender seus meandros e responder ao problema da 

pesquisa que situa-se em como a linguagem audiovisual é utilizada para construir a narrativa e 

a noção de tempo no documentário de road movie Por onde passeiam tempos mortos. 

 Conforme Penafria, existem dois tipos de análise: a interna e a externa. Na primeira, a 

“análise centra-se no filme em si enquanto obra individual e possuidora de singularidades que 

apenas a si dizem respeito” (PENAFRIA, 2009, p. 07). Já na externa, o analista acredita no 

filme como resultado de um “conjunto de relações e constrangimentos nos quais decorreu a 

sua produção e realização, como seja o seu contexto social, cultural, político, econômico, 

estético e tecnológico” (PENAFRIA, 2009, p. 7). 

A pesquisadora comenta que todo documentário carrega um “ponto de vista” que pode 

ser apresentado em três sentidos. O primeiro sentido visual/ sonoro corresponde a uma análise 

do filme em relação a questões visuais e sonoras, perguntando-se sobre esses elementos 

audiovisuais estão em boa qualidade para compor o filme. O segundo é o sentido narrativo 

que apresenta como é contada a história, como é construída a narrativa e quem a conta. O 

último é o sentido ideológico que tem como função analisar qual o 

posicionamento/ideologia/pensamento do filme/ realizador em relação a sua temática 

(PENAFRIA, 2004).   
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Para Vanoye (1994), existem dois erros graves que podem acontecer ao analisar um 

filme. O primeiro é quando “a pessoa acredita estar interpretando, reconstruindo, quando se 

contenta em descrever”, e o segundo, “a pessoa tenta, ao contrário, interpretar antes mesmo de 

ter descrito: faz uma paráfrase” (VANOYE, 1994, p. 16).  

Ao analisar um filme, o analista terá que ver e rever inúmeras vezes o mesmo filme, 

pois, conforme o autor, não há como realizar uma análise da obra somente com as primeiras 

impressões. O analista deve assistir à produção cinematográfica diferentemente do espectador, 

observando, refletindo e distanciando-se do objeto para poder compreende-lo melhor.  

 

Tudo acontece, portanto, como se a relação entre o analista e o filme devesse ser 

necessariamente uma relação de força, de luta. Se o filme me hipnotiza e me 

domina, eu, analista, vou, como reação, criticar o filme, ou melhor, atacar o filme; 

em suma, vingar-me do filme para finalmente dominar (VANOYE, 1994, p. 19).  

 

 Para analisar o documentário Por onde passeiam tempos mortos são elencadas 

categorias a partir do referencial teórico. Essas categorias serão analisadas individualmente, 

para que haja uma desconstrução do objeto e que permita entender como cada elemento 

compõe e forma o filme.  

 Após a desconstrução da obra cinematográfica deve-se reconstruir para que se entenda 

como os elementos foram combinados no objeto de análise, portanto, Penafria (2009) explica 

que não há razão para construir outro filme e sim entender cada componente que forma o 

filme e como se dá essa junção entre eles no resultado final.  

Conforme a autora, para cada cineasta a escolha de planos, enquadramentos, ou seja, 

cada elemento que faz parte da linguagem audiovisual nem sempre possui o mesmo 

significado, - uma vez que, aplicado em cena, por exemplo, um plano geral nem sempre tem o 

mesmo significado em todos os filmes, pois em alguns ele pode passar alguma informação a 

quem assiste e em outra obra cinematográfica pode dar um ar mais dramático. Essa percepção 

também serve para o som: nem sempre um som ambiente vai ter o mesmo significado, assim 

como o silêncio e as trilhas. Cada obra cinematográfica necessita de elementos que conversem 

entre si e sem que haja ruídos no sentido que pretende expressar.  

 Dessa forma, neste trabalho elenca-se como categorias de análise a fotografia, o som e 

a montagem, de modo a desconstruir cada um dos elementos no documentário e compreendê-

los. Segundo a autora (2009, p. 7), esse gesto “pode ser designado como especificamente 

cinematográfico pois centra-se no espaço fílmico e recorre a conceitos cinematográficos”.  
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Os frames do filme que foram inseridos para a análise do trabalho foram escolhidos 

conforme os elementos da linguagem audiovisual que construíram a narrativa do 

documentário. Todas as particularidades da fotografia, do som e da montagem que compõem 

a história do Por onde passeiam tempos mortos se fazem presentes na análise fílmica da 

pesquisa e são descritos baseados no estudo teórico para a compreensão da história do filme. 

 

3.1 FOTOGRAFIA 

 

 Não há possibilidade de não falar da fotografia enquanto elemento da linguagem 

audiovisual que compõe o documentário. É na fotografia que o diretor escolhe os planos, os 

enquadramentos, as lentes, as cores e outros elementos que formam e produzem sentido para a 

história do filme.  

A fotografia do documentário Por onde passeiam tempos mortos tem início com a 

figura 2, abaixo, em que se vê um plano detalhe da equipe do filme tomando café e ao fundo a 

imagem desfocada da rodovia, pois o objetivo é destacar o que se passa na mesa. O plano 

detalhe tem como intuito enfatizar os objetos que estão em cima da mesa, fazendo-os ocupar 

praticamente todo espaço da tela. Este frame identifica o ponto de partida da viagem, pois é a 

partir dela e do olhar da equipe que o documentário passa a construir sua narrativa.  

 

FIGURA 2 – Frame do plano da parada para o café. 

 

Fonte: Por onde passeiam tempos mortos (2014) 

 

Já na figura 3, a seguir, tem-se um plano geral, no qual a intenção é mostrar o 

ambiente onde a cena ocorre, no caso, enxerga-se a estrada, o caminho que vem a seguir que 

será percorrido pela equipe em busca de histórias. A fotografia do filme é composta por oito 

cenas semelhantes à figura 3, as quais remetem à viagem, uma vez que o filme trata-se de um 
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road movie. Sete das oito cenas são da equipe percorrendo as rodovias em busca de 

personagens para contarem suas histórias, e a oitava é quando a equipe encerra o filme, 

terminando de contar sobre a vida dos entrevistados.   

FIGURA 3 – Frame do plano do início da viagem. 

 

Fonte: Por onde passeiam tempos mortos (2014) 

 

Em ambas as figuras, a cor assume características da luz natural. Os dias são 

ensolarados de céu azul. Na primeira observa-se o reflexo da luz do dia sobre a mesa e na 

segunda algumas nuvens mais pesadas, mas que não ofuscam a luz do sol. Ainda, esse plano é 

permeado por sombras das árvores que estão na beira da rodovia, em função do deslocamento 

do carro. Segundo Nogueira (2010), a fonte da luz natural tem a capacidade de alcançar a 

visão mais real dos fatos, ela procura a visão comum dos objetos ou fenômenos, sendo assim 

é a mais utilizada nos documentários. Na figura 2, o plano é fixo, a câmera não possui 

nenhum movimento, permanecendo no tripé. Ao contrário da figura 3, em que a câmera 

acompanha o movimento do carro conforme as irregularidades da estrada. 

Após o momento da viagem, a câmera “encontra” o primeiro entrevistado, seu Edi 

João da Silva Luiz, dono de uma borracharia. A imagem do senhor, figura 4, mostra ele 

sentado em frente ao seu local de trabalho surge de repente, num corte brusco. Na sequência 

da conversa com o entrevistado são apresentados planos conjuntos e médios que funcionam 

para identificar o local de moradia e trabalho do personagem, assim como as ações que ele 

exerce. Também é apresentado um plano detalhe da parede da borracharia, onde são 

identificados alguns calendários de mulheres em pose sensual e alguns de comércios da região 

que são características muito fortes desses locais que trabalham com mecânica. O calendário é 

um método de contagem do tempo seja dos dias, meses e anos, também é possível controlar a 

lua e as estações do ano.  Enquanto a entrevista transcorre, percebe-se a câmera fixa, pois não 

há movimentos, usando-se apenas o tripé. O ângulo da câmera é normal, como se fosse uma 
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pessoa observando as atividades exercidas pelo personagem. Na linguagem fotográfica 

também está presente a visão que seu Edi possui da rodovia em frente de seu estabelecimento. 

 

FIGURA 4 – Frame do seu Edi em frente de seu estabelecimento. 

 

Fonte: Por onde passeiam tempos mortos (2014) 

 

A figura 5, a seguir, é inserida no filme aos 3min e 19seg, e vem logo após um corte 

brusco do seu Edi João, personagem anterior. Nessa fotografia pode-se ver que a câmera 

encontra-se do lado externo da janela e que o plano foi gravado por uma fresta muito pequena 

em direção ao interior do ambiente. Nota-se nessa figura que o diretor de fotografia teve a 

intenção de trabalhar os dois lados da imagem, o interior da madeireira e o lado externo, a 

rodovia, sem a necessidade de uma panorâmica, ou seja, sem fazer movimento com a câmera.  

Pode-se observar pela fresta da janela, os braços cruzados da funcionária, Matilde Cardoso 

Gomes, e pelo vidro, o reflexo dos veículos cruzando a rodovia.  

 

FIGURA 5 – Frame que destaca momento em que a segunda personagem a entrar em cena. 

 

Fonte: Por onde passeiam tempos mortos (2014) 
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 Os planos conjuntos também são explorados pelo documentário para ambientar o 

espectador em relação aos espaços habitados pelos personagens. Na figura 6, abaixo, por 

exemplo, a perspectiva de um plano conjunto externo desvela o escritório da madeireira, 

seguido de um plano conjunto interno, figura 7, que representa o interior da madeireira. 

Ambas as imagens possuem uma iluminação natural. Na figura 6, observa-se a simplicidade 

do local através da parede descascada da tinta ou da caiação, também por não conter nenhuma 

placa de sinalização da madeireira. Nas paredes da figura 7, encontra-se um calendário do ano 

de 2013 (ano em que o documentário foi gravado) que representa o tempo, uma imagem da 

Nossa Senhora de Fátima que simboliza a religião e três pôsteres do Sport Club Internacional, 

time da capital gaúcha. Além do chimarrão que a entrevistada aparece tomando, pois é uma 

bebida típica do estado do Rio Grande do Sul, esses elementos contribuem para a 

identificação do local.   

 

FIGURA 6 e FIGURA 7 – Frame do plano externo e do interno da madeireira 

 

Fonte: Por onde passeiam tempos mortos (2014) 

 

 Na sequência, aos 5min e 3seg, chega um cliente na madeireira que conversa com a 

funcionária até os 5min e 43seg. Esse plano é um dos mais extensos que forma o 

documentário, totalizando 40 segundos. Após a conversa entre eles, sobre produtos da loja, 

ainda há imagens do senhor deixando o local e seguindo pela rodovia, demonstrando que o 

elo entre as histórias e os personagens são as rodovias do Rio Grande do Sul. Durante o 

diálogo entre os dois é usado apenas o plano médio que serve para mostrar os personagens no 

ambiente desenvolvendo uma ação.  

 Na cena seguinte, novamente o documentário possui um plano semelhante a da figura 

3 que mostra a equipe se deslocando na estrada. É um plano curto, seguido do plano que 

mostra a equipe chegando a um restaurante que fica ao lado de um posto. A câmera na mão se 
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faz presente novamente quando são feitas imagens no interior do carro para a estrada, onde 

mostra-se o caminho percorrido.  

 Após a cena da viagem, os planos começam a ser mais curtos, mas não acelerados, 

pois a ideia que o tempo traz é lento. As entrevistas se tornam mais sucintas e o plano geral 

segue em destaque. Ele é bastante usado para mostrar o lugar onde ocorre a entrevista e as 

pessoas que circulam naqueles espaços. O tempo da duração da cena do deslocamento pode 

estar relacionado com a distância entre os locais, assim como é uma opção para imprimir 

ritmo ao documentário.  

 Na figura 8, a seguir, em que se identifica o casal no campo, o cinegrafista segue-os 

com a câmera na mão, percebe-se devido a instabilidade da imagem que faz movimentos 

involuntários na vertical e horizontal. Já na figura 9, apesar de ser a continuidade da anterior, 

a câmera se encontra no tripé, ela capta os entrevistados se afastando, indo para casa, mas sem 

utilização de zoom. Nessas duas imagens a luz também é natural, usando a luz solar a qual se 

identifica o entardecer em ambos os planos no campo.  

 

FIGURA 8 e FIGURA 9 – Frames dos planos no campo, câmera na mão, à esquerda, e câmera no tripé, à direita. 

 

 

Fonte: Por onde passeiam tempos mortos (2014) 

 

Na figura 8 tem-se um plano médio dos personagens desenvolvendo as ações e, na 

figura 9, o plano aberto, para dar dimensão do espaço. Na imagem à direita pode-se dizer que 

o operador de câmera usou uma lente grande angular, porque traz a sensação de 

distanciamento dos objetos ou personagens, ela apresenta um plano aberto para que seja visto 

o local onde ocorre a cena, explica Nogueira (2010). 

 As duas figuras a seguir, 10 e 11, são as únicas gravadas dentro de um veículo que não 

é da equipe e sim de dois personagens, nesse caso, do seu Roberto Luiz Algayer e sua esposa, 

Maria Luiza Algayer, apresentados pelo frame do plano na figura 10. Na figura 11 tem-se a 
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visão que as duas pessoas em cena possuem da estrada diferentemente dos outros oito planos, 

que são do olhar da equipe para o trajeto. Nesse caso, por falta de espaço e devido a escolha 

do diretor, a câmera na mão ganha espaço. Entende-se que em todas imagens que são do 

interior de algum veículo usa-se a câmera na mão, pois as imagens se movimentam, mas 

percebe-se que não trata-se do movimento proposital. 

 

FIGURA 10 e FIGURA 11 – Frames dos planos no interior do caminhão  

 

Fonte: Por onde passeiam tempos mortos (2014) 

 

Apesar dos planos abertos e intermediários predominarem na composição da 

fotografia, há também planos fechados, mas em menor número, como, por exemplo, nas 

figura 12 e 13, em que há a presença do plano detalhe. Esse plano apesar de pouco explorado 

no documentário possui um significado muito importante, pois segundo Rodrigues (2007), ele 

transmite emoção ao espectador. Na imagem 12 é perceptível o foco na ação que a 

cabeleireira desenvolve, ou seja, a tesoura a qual corta o cabelo da cliente e ao fundo a 

imagem desfocada. Na figura 13, identifica-se a modéstia da cabeleireira, conforme o chão de 

tábua, e nas imagens que sucedem no filme, também gravadas no salão de cabeleireiro da 

Marilaine Mourão Soares, percebe-se a humildade da personagem, no qual não se vê luxos e 

extravagância em seu ambiente de trabalho, pelo contrário, é um ambiente pequeno e somente 

com os produtos necessários para atender aos clientes.  Para Nogueira (2010), a desfocagem 

em um filme possui uma intenção, a qual deve-se destacar somente o objeto escolhido para a 

cena.  

 

FIGURA 12 e FIGURA 13 – Frames que demonstram o uso de plano detalhe 
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Fonte: Por onde passeiam tempos mortos (2014) 

 

 

As figuras 14 e 15, a seguir, trazem o contexto que a equipe do documentário enfrenta 

numa das noites ao se deslocar para a continuação das entrevistas, elas estão inseridas aos 

13min e 29seg. O filme Por onde passeiam tempos mortos foi montado no tempo cronológico 

e, ao ter a intenção de retratar a realidade dos personagens que moram ao longo das rodovias e 

como foi o caminho até encontrá-los, característica de um road movie, a equipe deslocou-se 

por vários dias, no qual enfrentaram  o dia e à noite, como também o sol e a chuva. As figuras 

14 e 15 referem-se aos únicos planos gravados à noite durante o percurso e também com raio, 

trovoadas e chuva que foram usados para estruturar a narrativa do documentário.  

Quanto ao plano, destaca-se o plano geral nas duas figuras ao situar o lugar onde 

ocorre a cena do filme. A respeito da iluminação, segundo Nogueira (2010), pode-se 

compreender como difusa já que ela dá liberdade ao olhar do espectador ao não oferecer 

contraste a um elemento em cena. Ainda, de acordo com o autor, as imagens escuras 

reproduzem sensação de distância. Na figura 14, o cinegrafista usou uma lente grande angular 

para causar impressão de distanciamento, ela mostra um plano aberto para que se enxergue o 

local da cena. Na figura 15, tem-se o uso da lente chamada de normal, a qual se aproxima da 

percepção do olho humano, porque mantém as propriedades de escala e profundidade que os 

seres humanos avistam em relação aos objetos. 

 

FIGURA 14 e FIGURA 15 – Frames da equipe na estrada à noite 
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Fonte: Por onde passeiam tempos mortos (2014) 

 

 Após as figuras 14 e 15, em que a equipe se desloca em mau tempo para chegar nos 

próximos personagens, na figura 16 é apresentado o destino. Aos 14min e 16seg as 

personagens trabalham em uma casa de prostituição. São duas mulheres que estão a meia luz, 

somente com a presença da iluminação do abajur, esperando os clientes e conversando 

assuntos aleatórios. A luz do objeto é vermelha, típica de uma casa noturna de programas.  

 A imagem é gravada conforme a luminosidade do ambiente, uma vez que não se tem 

por intenção da equipe fazer intervenções no ambiente. A figura 16 é exclusiva no filme em 

relação a imagem passar à noite e também pela ausência de uma iluminação clara, onde não 

enxerga-se os objetos nitidamente. O escuro traz um ar de mistério, segundo Nogueira (2010). 

 

FIGURA 16 – Frame do plano no interior do bordel.  

 

Fonte: Por onde passeiam tempos mortos (2014) 

 

Pode-se destacar alguns movimentos de câmera na narrativa, embora a predominância 

seja de planos mais estáticos. Na figura 17, a seguir, tem-se o início de uma panorâmica que 

termina na figura 18, esse plano revela dois amigos sentados em um bar conversando e 

olhando o movimento na rodovia. Essas imagens são inseridas aos 19min e 13seg. A dupla de 
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amigos dialoga e a câmera faz movimentos ao redor de ambos, mostrando o lugar que eles 

estão e a visão que os mesmos possuem do local. Na sequência há imagens que mostram o 

aspecto do bar, revelando a simplicidade quando pedaços de madeiras são transformados em 

cinzeiros. Outro fato que manifesta a simplicidade desses personagens e do ambiente em que 

eles se encontram é que não há preocupação com a estética, a aparência do local, pois 

próximo ao bar há lenhas empilhadas, por exemplo.   

 

FIGURA 17 e FIGURA 18 – Frames do início e do fim da panorâmica 

 

Fonte: Por onde passeiam tempos mortos (2014) 

 

 Chega-se então nas últimas sequências do documentário Por onde passeiam tempos 

mortos. A figura 19 é escura, em função de o veículo estar passando dentro de um túnel. A 

câmera capta o movimento do início ao fim da passagem coberta, onde, inicialmente, há 

imagens completamente escuras, enxergando-se apenas uma luz no painel do carro. O plano 

finaliza na figura 20, que representa a oitava e última imagem da equipe em viagem pelas 

rodovias do Rio Grande do Sul. E é assim que o filme se encerra, os créditos são inseridos a 

partir da figura 20.  Esses nuances de cores, de algo que começa claro, com uma conversa no 

café, de vidas que se cruzam no caminho, o entardecer, a simplicidade, a estrada, a 

tempestade no caminho, a vida noturna, e o encerramento com um plano que é claro, cheio de 

vida, todos esses elementos retratam os mais diversos momentos da vida de um sujeito ou de 

uma coletividade, com altos e baixos, com dias que são mais apagados, outros mais sombrios, 

mas também há os de alegria, que se assemelham às histórias das vidas das pessoas. 

Justamente essa foi a ideia do Por onde passeiam tempos mortos, trazer a realidade para 

dentro da tela, pois a vida é tão corriqueira que deixasse de lado esses tempos, essa conversa 

no café, no bar, no salão, no restaurante e acabam sendo considerados tempos mortos, e 

também pela localização onde esses se encontram, por estarem na beira das rodovias, onde as 

pessoas apenas cruzam e ignoram a existência de vida e de histórias.  
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FIGURA 19 e FIGURA 20 – Frames do plano final do documentário. 

 

Fonte: Por onde passeiam tempos mortos (2014) 

 

 O documentário é formado por muitos planos gerais e médios que permitem a 

identificação do local pelo espectador e para que seja possível fazer uma projeção do contexto 

da vida das pessoas para além do que é contado em diálogos. Segundo Rodrigues (2007), o 

plano médio é muito usado para mostrar o personagem em um certo espaço desenvolvendo 

uma ação. No filme Por onde passeiam tempos mortos esses planos desempenham esse papel 

ao mostrarem as ações e a localização em que os entrevistados se encontram e o que 

enxergam em sua volta, ou seja, cenas da rodovia que se fazem muito presente no 

documentário, que também compõe parte da geografia do Estado. 

 Além dos planos citados acima, outra característica significativa no documentário é a 

cor, pois ela é capaz de produzir sentimentos através de tons. Como a luz do filme é natural, 

ela se dá conforme a luz do dia produzindo uma asserção com a realidade, isto é, tornando a 

produção de imagens um recorte verossímil.  

 

3.2 SOM 

 

 Para entender a construção da narrativa e do tempo no documentário Por onde 

passeiam tempos mortos, para além da fotografia, também pensamos o som, seu complemento 

na narrativa. 

 O documentário, ao retratar a vida de pessoas que habitam as margens das rodovias 

do Rio Grande do Sul usa-se muito do som ambiente para aproximar o espectador dos 

entrevistados e dos locais onde ocorrem as gravações. O som ambiente é um recurso presente 

durante todo o filme e isso imprime um efeito de verossimilhança com a realidade. Segundo 

Nogueira (2010), o som ambiente é diegético, quer dizer que os sons são compostos por 

barulhos ou ruídos que se referem a ação praticada e por diálogos dos personagens. Como o 

documentário utiliza-se do som ambiente, ele é repleto de ruídos, até mesmo nas cenas 
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internas gravadas em locais como restaurante, salão de cabeleireiro, madeireira. O ruído de 

caminhões e carros passando no asfalto é constante, uma vez que a proposta é retratar 

histórias e lugares que ficam na beira das rodovias. Para Nogueira (2010, p. 80), “os ruídos 

são fundamentais para criar a textura sonora adequada para uma determinada situação, 

emoção ou universo”. Nogueira (2010) explica que os ruídos tornam o ambiente 

cinematográfico mais próximo da realidade.  

Além desses ruídos, também há três cenas em que se ouve a presença da televisão e do 

rádio ligados, o que remete a ideia de que o cotidiano das pessoas que ali habitam foi alterado 

o mínimo possível para a gravação, além de reforçar o aspecto de realidade dos recortes 

realizados pelo documentário e que demonstra a presença desses veículos no dia a dia das 

personagens. 

 O diretor Felipe Diniz optou por não inserir muitas trilhas no documentário. Há apenas 

uma durante o filme, quando a equipe faz o terceiro deslocamento da viagem, onde a parada é 

próxima da cidade de Quaraí.  

 

FIGURA 21 – Frame do momento em que é usado trilha. 

 

Fonte: Por onde passeiam tempos mortos (2014) 

 

Essa cena é no momento em que a trilha é inserida, aos 7min e 44seg do filme. Ela é 

lenta e imprime a sensação de calma, de que não há pressa para chegar ao destino, apesar da 

pouca duração, 21 segundos em 24 minutos de filme.  A trilha sonora acompanha o trajeto até 

a chegada no ferro-velho, localizada perto de Quaraí, uma das sete cidades que compõem o 

documentário e onde a quinta pessoa entra em cena.  Além da trilha sonora, há som ambiente 

de diálogo, ambos fazem parte da cena, mesclando-se. Após a chegada no local, permanece 

somente o som ambiente.  
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A mesma trilha só retorna na última cena do filme, aos 23min e 38seg, antes dos 

créditos finais. Ela começa com a intensidade bem baixa, de modo a permitir que se ouça a 

conversa nítida de duas pessoas da equipe que tomam café 3 . No decorrer, a trilha vai 

aumentando a intensidade e a conversa que era clara vai ficando baixa, até não se ouvir mais. 

O filme vai se encaminhando para o final e a trilha permanece até o término do filme aos 

25min e 33seg, momento em que são inseridos os créditos. Além da trilha, escuta-se o barulho 

de um grilo que continua até o final do documentário.  

 Por onde passeiam tempos mortos possui alguns voz in e voz off , isso se caracteriza 

pela presença ou não do personagem em cena. O primeiro é quando a voz de qualquer pessoa 

que compõe a cena se faz presente na imagem e o segundo é quando escuta-se a voz, mas a 

pessoa não se encontra em cena.  

 

FIGURA 22 e FIGURA 23 – À esquerda voz off, Seu Edi João, momento em que entra em quadro e à direita voz in. 

 

Fonte: Por onde passeiam tempos mortos (2014) 

 

A figura 22, à esquerda, é um exemplo no documentário de voz off, pois no plano é 

enquadrado a rodovia, enquanto escuta-se a voz do primeiro entrevistado, o seu Edi João da 

Silva Luiz, dono da borracharia que fica próxima de Porto Alegre. Nessa fotografia, Edi João 

conta como é morar nesse local, essa é a primeira voz off do filme e está ao 1min e 47seg.  

Após algum tempo, mais precisamente aos 2min e 24seg, como mostra a figura 23, seu 

Edi João entra em quadro e segue com seu depoimento, neste caso, chama-se de voz in.  

Em muitas partes do documentário a voz off se apresenta e normalmente é quando a 

equipe chega no local onde vai ocorrer a entrevista. A maioria das vezes é antes de mostrar o 

personagem, este é um método do filme de fazer os espectadores imaginarem quem está 

falando ao escutar a voz do personagem e construindo-o a partir do lugar que habita.  

                                                             
3 Nos créditos há identificação de todas as pessoas que participaram do documentário, inclusive percebe-se que 

as pessoas do café fazem parte da equipe do filme.  
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Além do som ambiente, da trilha e das vozes in e off, outro elemento utilizado é o 

silêncio. Há duas cenas em sequência em que o silêncio torna-se protagonista no som. 

Conforme Nogueira (2010, p. 79), jamais pode-se esquecer da importância do silêncio, pois 

ele possui grandes significações quanto “manifesto estético, político ou afectivo”.   

 

FIGURA 24 e FIGURA 25 – Frames de planos em que a característica do som é o silêncio. 

 

Fonte: Por onde passeiam tempos mortos (2014) 

 

Antes do plano à esquerda, a gravação era no interior do bordel mostrado na figura 24, 

onde uma música era reproduzida no rádio e as prostitutas dançavam para os clientes. Após 

alguns instantes percebe-se que elas não permitem mais o registro interno e a presença da 

equipe no local. A equipe se retira e uma delas fecha a porta. O som demonstra que a porta é 

fechada com agressividade e trancada à chave.  

O plano da figura 24, externo ao bordel, é introduzido na sequência do filme, aos 

16min e 20seg, momento em que a cena torna-se silenciosa. A cena seguinte, representada na 

figura 25, permanece em silêncio até chegar nos próximos entrevistados. A ausência do som 

leva a refletir que não havia necessidade de continuar a gravação, já que a entrevista chegou 

ao fim, sendo assim a equipe deixa o local. 

Percebe-se que o som ambiente e os ruídos são muito valorizados no filme, pois eles 

pouco se ausentam nas cenas e trazem um aspecto de realidade do que ocorre nas gravações. 

Os espectadores escutam o som do filme da mesma forma como ele é percebido pelos 

personagens. Mesmo que editado, o filme passa a sensação de que os áudios ambientes 

sofreram poucas modificações em relação ao que foi captado in loco, construindo assim uma 

ideia de narrativa e de tempo muito próxima ao real. 

 

3.3 MONTAGEM 
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E por último, mas não menos importante, analisamos a montagem, pois sem ela não há 

como existir um filme, responsável por estruturar a narrativa e transformá-la em um produto 

audiovisual. “Ela é a organização dos planos de um filme em certas condições de ordem e 

duração” (MARTIN, 2011, p. 147). 

Conforme abordado no capítulo 2, Martin (2011) diz que existem dois tipos de 

montagem: a montagem narrativa e a montagem expressiva. O que define a montagem 

narrativa é a ordem cronológica que ela segue, pois agrupa os planos que exibem conteúdo de 

modo linear, ao ponto de formarem uma história. E a narrativa expressiva é estruturada em 

justaposições de planos e tem como objetivo desenvolver um efeito direto e crucial pelo 

encontro de duas imagens, conforme Martin (2011). Juntas, as imagens trazem um terceiro 

sentido para as imagens justapostas.  

No filme Por onde passeiam tempos mortos, nota-se que trata-se de uma montagem 

narrativa que une os planos, já que ela trabalha com a ordem cronológica. O documentário 

trabalha bastante com a ideia de tempo, seja ele o tempo da duração dos planos, da ação ou da 

percepção do espectador, e também os tempos mortos, mas além desses, o tempo em que o 

documentário se desenvolve, desde o amanhecer até o anoitecer, conforme o tempo do 

relógio. O tempo é visível conforme as fases do dia. Pelo documentário possuir uma estrutura 

narrativa, pode-se dizer que ele foi construído através de uma montagem clássica, já que de 

acordo com Martin (2011), as características para se obter uma montagem expressiva são a 

montagem muito acelerada ou muito lenta. 

 Conforme Nogueira (2010), o que define a montagem é o corte, podendo haver 

continuidade entre um plano e outro, no caso do documentário e da reportagem de televisão, 

já que a prerrogativa de continuidade se estabelece muito mais para filmes narrativos 

ficcionais. Por onde passeiam tempos mortos se utiliza de elementos que são clássicos numa 

montagem, ou seja, a noção que a escala dos enquadramentos estabelece. Por exemplo, 

existem muitos planos gerais para situar o espectador no lugar, por vezes eles acabam se 

repetindo em sequência, o qual ocorre um corte abrupto. Já o ritmo do filme é lento, pois ele 

se dá através do seguimento dos planos conforme suas relações de duração. Os planos 

possuem um espaço de tempo longo, respeitando o tempo da ação e fala dos personagens, o 

que define o ritmo do filme,  

A montagem narrativa “apoia-se às vezes em relações de plano a plano, mas envolve, 

sobretudo, as relações de cena a cena ou de sequência a sequência, levando-nos a considerar o 

filme uma totalidade significativa”, (MARTIN, 2011, p, 174). Percebe-se na montagem 
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narrativa que o objetivo é contar uma ação, como a história se desenrola no filme e é 

exatamente isso que o documentário propôs: é contar a história dos diversos personagens que 

não possuem ligação direta entre si, mas sim pela rodovia que os interliga, que ao final do 

filme faz com que as histórias se conectem e produzam sentido.   

Dentre as propostas elencadas por Martin (2011) na estrutura da narrativa a partir da 

montagem, o documentário analisado é uma montagem linear que é a mais tradicional em 

comparação com as demais (invertida, alternada e paralela). A montagem realizada confere à 

narrativa uma ordem cronológica de desenvolvimento das histórias. 

Outra característica marcante no documentário é a estrada, pois ela divide o filme em 

blocos de histórias. Conforme a viagem, a equipe vai percorrendo e encontrando personagens, 

a cada cena, o carro chega a um local diferente de gravação e próximo de uma das cidades que 

formam o filme. São oito cenas de dentro do veículo da equipe e mais uma cena interna do 

caminhão de um dos entrevistados que dividem as histórias conforme as cenas das estradas 

entre as sete cidades que a equipe percorre. Na primeira parada, próxima a capital gaúcha, a 

equipe conversa com duas pessoas; na seguinte entrevista, com a gerente do restaurante, é 

perto da cidade de Pelotas. A terceira parada é em Quaraí, onde a conversa é com o dono do 

ferro-velho e a quarta é com o casal do campo, próximo a cidade de Santana do Livramento. 

A cena do casal dentro do caminhão e a da cabeleireira são ao lado da cidade de Santa Cruz. 

O bordel fica na estrada de Farroupilha. Os haitianos, juntamente com os homens do boteco e 

o andarilho ficam na estrada perto de Osório.  

O documentário Por onde passeiam tempos mortos tem início e “fim” com a equipe do 

documentário tomando café em uma lanchonete, estes são identificados nos créditos. Após a 

cena do segundo e último café, figura 27, a equipe se desloca para a cidade de onde partiram, 

uma vez que o documentário chega ao fim com a última cena da estrada, mas sem a procura 

de novos personagens. 

 

FIGURA 26 e FIGURA 27 – Frames do plano da equipe na lanchonete (início e fim) 

 



59 
 

Fonte: Por onde passeiam tempos mortos (2014) 

 

 Entre as duas cenas do lanche da equipe aparecem mais de 20 pessoas em cena, onde 

a maioria dos planos ocorrem de dia, apenas uma entrevista passa à noite e duas ao 

entardecer. A maioria dos planos que compõem o filme são planos gerais para identificar o 

espectador no local e as entrevistas muitas vezes gravadas em planos conjuntos e médios para 

mostrar a ação dos personagens e conversa com clientes que circulam nesses locais. E 

também no bate-papo com as pessoas que vivem às margens dessas rodovias mostra-se o 

olhar delas perante o seu local de vida e trabalho representados com planos gerais. Os planos 

detalhes são pouco explorados no filme.  

 A montagem dos planos do documentário são respeitados conforme a fala dos 

entrevistados, imprimindo um ritmo lento na montagem. As entrevistas variam muito de 

tempo, a cena de menor duração pode ser vista na figura 28, ela possui 1min e 8seg que é a 

cena de dois haitianos, um cabeleireiro e outro cliente.  

 

FIGURA 28 – Frame do plano de um cabelereiro e de seu cliente. 

 

Fonte: Por onde passeiam tempos mortos (2014) 

 

O documentário possui dois planos considerados os mais extensos, um em ambiente 

interno e outro em externo. A figura 29, abaixo, é uma das cenas mais longa, ela é inserida 

bem no início do filme, é a funcionária da madeireira que conversa com um cliente. A 

gravação começa aos 3min e 17seg e vai até os 6min e 11 seg, totalizando 2min e 94seg. Já a 

última cena, figura 30, é também a última conversa que ocorre no filme e passa-se na estrada 

com o andarilho Francisco Carlos Crizel. O bate-papo da equipe com ele dura cera de 3min e 

20seg. Os cálculos foram feitos de acordo com a entrada dos personagens em cena e não a 

partir da conversa entre eles. Esses planos mostram o que realmente acontece na vida, no 
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cotidiano dessas pessoas que moram na beira das rodovias gaúchas, pois é nesse tempo que as 

ações se desenvolvem. O documentário traz esse ritmo lento, já que a vida dessas pessoas 

passam mais devagar, diferente de uma vida na cidade que é mais agitada. Nesses locais de 

gravação, a impressão que o filme passa é que o tempo custa a passar e é justamente o corte 

que ajuda assimilar essa duração de tempo em que se desenvolvem as atividades pelos 

personagens. 

 

FIGURA 29 e FIGURA 30 – Frames das cenas mais longas do documentário. 

 

Fonte: Por onde passeiam tempos mortos (2014) 

 

 O documentário foi construído a partir do ponto de vista da equipe, tanto na fotografia 

como na montagem. Foi através do olhar do grupo Por onde passeiam tempos mortos que 

foram escolhidas as rodovias que iriam cruzar, e após essa escolha vieram os personagens que 

a estrada apresentaria, já que por se tratar de um road movie não houve um roteiro.  

 O filme trabalhou bastante com planos mais abertos que ajudam na identificação do 

local, justamente por ser um filme de estrada há muitos lugares para serem mostrados. 

Algumas conversas com os entrevistados foram mais duradouras, no qual isso imprime uma 

noção de tempo morto na narrativa, isto é, de vidas que se situam em beiras de estradas, 

geralmente com passagem das mais diversas pessoas com as mais diferentes histórias, mas 

que não estabelecem um contato profundo com esses lugares. Esses lugares acabam sendo 

tempos mortos, porque são os períodos de deslocamento das pessoas, que costumam ser vistos 

como improdutivos, mas isso não quer dizer que as vidas que seguem ali, à margem, sejam 

vidas ou histórias menos importantes. O que ocorre é que elas se tornam banais no cotidiano. 

E a montagem, ao trabalhar com o tempo lento tenta imprimir essa noção de tempo 

relacionada a esses espaços, que mesmo movimentados pelo ir e vir parecem ter uma 

aceleração diferente do que por ali passa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho para a conclusão do curso de Jornalismo teve como proposta analisar o 

documentário Por onde passeiam tempos mortos (2014), dirigido por Felipe Diniz. O filme 

trata-se de um road movie que conta a história de mais de 20 pessoas que moram ao longo das 

rodovias do Rio Grande do Sul.  

 O problema dessa pesquisa situou-se em como a linguagem audiovisual é utilizada 

para construir a narrativa e a noção de tempo no documentário de road movie. O objetivo 

geral dessa pesquisa buscou analisar a construção da narrativa e do tempo no documentário. 

Ao elencar a fotografia, o som e a montagem como categorias analíticas a partir da análise 

fílmica, decupou-se o documentário conforme a disposição destes elementos.  

 Na fotografia do documentário encontram-se muitos planos gerais, os quais servem 

para situar o espectador quanto à geografia e ao local em que são retratadas as diversas 

histórias. A narrativa dos personagens é contada, na maioria das vezes, com planos médios 

para identificar o entrevistado desenvolvendo a ação. O documentário é composto por muitas 

imagens da rodovia, uma vez que é ela que traz e leva as histórias que circulam nesse espaço. 

O tempo do filme é um tempo linear e cronológico imprimido pela montagem, que também dá 

o tom das vidas dos personagens pelo ritmo que imprime, isto é, mais lento, com duração de 

planos mais longos, como se o tempo nesses lugares desacelerasse. Ao falar do som, tem-se 

em evidência o áudio ambiente, pois é ele que compõe basicamente todo filme. É o áudio 

ambiente que ajuda a criar e a formar a percepção de real, já que todo audiovisual opera 

recortes do mundo. A montagem que integra o filme é a montagem clássica, ou seja, a 

montagem linear. O objetivo do filme é contar as histórias dos personagens e mostrar a ação 

que os mesmos desenvolvem no local onde habitam. Não há uma ligação direta entre os 

personagens a não ser pela rodovia que une essas histórias, pois é através dela que todo filme 

passa e se interliga.  

O cinema tem o poder de influenciar as pessoas, assim como fazê-las refletir sobre o 

passado, presente e futuro. Nesse documentário Por onde passeiam tempos mortos percebe-se 

o olhar que a equipe do filme transferiu para os personagens que habitam esses “espaços 

invisíveis” e constrói uma narrativa que desvela esses locais esquecidos, mostrando que há 

vida e histórias a serem conhecidas nesses espaços. Histórias como esta trabalham a 

perspectiva do Outro e demonstram que é preciso importar-se com essas narrativas, que são 

corriqueiras. O cinema tem o poder de valorizar cidades, pessoas e objetos, de propagar 
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conhecimento, de tocar através de uma câmera e mostrar para o público a existência e a 

importância de tempos e histórias que até podem ser consideradas mortas na nossa sociedade, 

pelo jornalismo, por exemplo, mas não estão.  

Ao assistir o documentário verifica-se a riqueza das histórias que os personagens 

trazem para o filme e a sensibilidade da equipe do produto audiovisual ao trazer e trabalhar 

com a ideia de tempos mortos. Nesse contexto, percebe-se que o documentário não se 

restringe e não se preocupa com esse tempo que para muitas pessoas é considerado 

desperdiçado, pois se torna improdutivo. O Por onde passeiam tempos mortos valoriza e 

documenta esses ‘’tempos mortos’’. Já o jornalismo se preocupa com o agora, com o que está 

acontecendo hoje, justamente ele despreza o que o documentário traz e com isso pode perder 

histórias maravilhosas. Além disso, o jornalismo informativo traz um discurso frio e 

padronizado, com isso acaba deixando de lado a criatividade.  

Com esse trabalho identifica-se a importância do olhar que deve ser depositado ao 

redor do mundo, pois em todos os lugares existem vida e histórias a serem descobertas e 

contadas, porém elas precisam de um simples olhar e atenção. A escolha pelo documentário 

traduz e reflete bem essa ideia de que a partir de ‘’tempos mortos’’ considerados por algumas 

pessoas, para outras, esse tempo é valioso e está bem vivo. Não existem lugares e pessoas 

melhores que as outras, o que muda é a maneira de contar a história e isso se aprendeu muito 

com o documentário analisado.  
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