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RESUMO 

O presente trabalho tem como tema a análise fílmica de Os Caçadores da Arca Perdida 

(1981). O objetivo geral consiste em estudar a Jornada do Heroi dentro da trama, e como o 

personagem principal, o arqueólogo Indiana Jones, desenvolve essa trajetória a partir de 

conceitos mitológicos apontados pelo estudioso Joseph Campbell. A análise da jornada 

propriamente dita será amparada na pesquisa de Christopher Vogler, e buscará encontrar os 

12 estágios e 7 arquétipos que compõem este modelo narrativo. A escolha do tema surgiu 

devido a importância do filme para a chamada Segunda Era de Ouro hollywoodiana. Seu 

idealizador, o produtor George Lucas, foi o responsável pela retomada da estrutura clássica da 

jornada do heroi com o lançamento de Guerra nas Estrelas (1977) e, posteriormente, aplicou 

semelhante “fórmula” aos filmes protagonizados por Indiana Jones. 

 

Palavras-Chave: análise fílmica; cinema; jornada do heroi. 

 

ABSTRACT 

This work has covered the filmic analysis of Raiders of the Lost Ark (1981). The overall 

objective is to study the hero's journey into the plot, and how the main character, the 

archaeologist Indiana Jones, develops this course from mythological concepts identified by 

the scholar Joseph Campbell. The analysis of the journey itself will be supported in the 

research of Christopher Vogler, and will try to find the 12 stages and seven archetypes that 

make up this narrative model. The choice of topic arose because of the importance of film for 

the Second Golden Age of Hollywood. His creator, producer George Lucas, was responsible 

for the revival of classical structure of the hero's journey with the release of Star Wars (1977) 

and later applied similar "formula" staged by the Indiana Jones films. 

Keywords: cinema; filmic analysis; hero’s journey. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este Trabalho Final de Graduação, intitulado “Indiana Jones e a Jornada do Heroi: 

uma análise de Os Caçadores da Arca Perdida”, objetiva a identificação da trajetória do 

protagonista no primeiro longa-metragem da cinessérie iniciada em 1981. 

 O desafio, aqui, consiste em apontar quais personagens e momentos do filme se 

enquadram no modelo narrativo chamado “a jornada do heroi”. Logo, podemos afirmar que o 

problema de pesquisa configura-se a partir da pergunta: de que maneira se dá a jornada de 

Indiana Jones em Os Caçadores da Arca Perdida? 

 A fim de melhor entender a história do cinema e seus inúmeros avanços ao longo de 

décadas, realizamos, inicialmente, um estudo que compreende os primeiros anos da Sétima 

Arte. Abordamos desde o “pré-cinema”, na época das cavernas, até meados da década de 

1920, quando o cinema já está estabelecido com uma linguagem própria. 

 As fontes trabalhadas são bibliográficas, documentais e videográficas. No primeiro 

momento de nossa pesquisa, lançamos mão de autores com experiência comprovada na área, 

como os estudiosos Arlindo Machado e Inácio Araújo. Outros autores importantes para a 

composição deste capítulo foram Luiz Carlos Merten, Fernando Mascarello e, principalmente, 

Celso Sabadin. Este último foi quem mais teorizou sobre os primórdios do cinema. 

 Outras mudanças na linguagem cinematográfica ocorreram a partir de dois 

movimentos/escolas de cunho social, o Neo-Realismo na Itália e a Nouvelle Vague na França. 

Novamente, o embasamento teórico é fundamentado em Merten, Araújo e Mascarello, além 

de outros autores, como Mariarosaria Fabris e Alfredo Manevy. 

 A seguir, resgatamos a história do maior pólo cinematográfico mundial, Hollywood, e 

Sabadin, mais uma vez, é utilizado como fonte. O período estudado aborda os principais 

eventos do cinema norte-americano: a época de ouro, os filmes clássicos, o surgimento do 

Oscar, a crise durante as décadas de 1950 e 1960 e o ressurgimento de Hollywood. O 

nascimento dessa “nova Hollywood” é amparado, sobretudo, pelo pesquisador Peter Biskind. 

 A metodologia aplicada na construção deste TFG será a análise fílmica. Buscamos 

conceitos que se adequassem a expor, entre outros aspectos, a maneira como o analista deve 

observar uma obra cinematográfica. Assim, passamos a utilizar os teóricos Joseph Campbell e 

Christopher Vogler, que abordam respectivamente, a questão do mito na história e a 

construção da Jornada do Heroi, a partir de arquétipos e estágios historicamente incorporados 

à cultura mundial - em especial no cinema. 

 Analisaremos, então, como essa jornada é apresentada no filme Os Caçadores da Arca 
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Perdida, produção importante no período da Nova Hollywood e marco do cinema de 

entretenimento norte-americano. 

 A fim de dar conta das questões levantadas, o trabalho foi organizado em quatro 

capítulos. O primeiro apresenta a história do cinema, desde sua concepção até as mais 

relevantes mudanças em sua linguagem. 

 Já o segundo capítulo tem como tema a história de Hollywood. E aborda desde sua 

fundação, na década de 1910, até o início da década de 1980, época em que o primeiro filme 

de Indiana Jones foi lançado nos cinemas. A análise fílmica e os conceitos da Jornada do 

Heroi serão apresentados no terceiro capítulo. 

 No quarto capítulo, vamos analisar o filme Os Caçadores da Arca Perdida. Em um 

primeiro momento, apresentamos o longa-metragem. A seguir, descrevemos seus personagens 

e relatamos a maneira como vestem as máscaras dos arquétipos. A próxima etapa de nossa 

pesquisa é a análise da jornada do protagonista dentro da narrativa. 

 Os anexos estão ligados a produção cinematográfica do objeto de estudo. No anexo 1, 

estão os cartazes, capa do DVD e capa do disco da trilha sonora original do filme; no anexo 2, 

a sinopse; no anexo 3, a ficha técnica e elenco do filme; finalmente, no anexo 4, o DVD de Os 

Caçadores da Arca Perdida. 
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1  HISTÓRIA DO CINEMA 

  

 Em 28 de dezembro de 1995 comemorou-se o centenário do cinema. Exatos cem anos 

antes, os irmãos Louis e Auguste Lumière foram responsáveis pela primeira exibição pública 

de um filme, no Grand Café Boulevard de Capucines, em Paris. No entanto, o ineditismo 

atribuído aos Lumière não é unanimidade entre pesquisadores. Para Arlindo Machado (1997), 

as primeiras sessões de cinema se deram em cavernas do período paleolítico. Nelas, nossos 

ancestrais desenhavam figuras sequenciais que, à exposição de luz, passavam a sensação de 

movimento. Watchel (1993), citado por Machado (1997), afirma que os artistas do Paleolítico 

“tinham os instrumentos do pintor, mas os olhos e a mente do cineasta. Nas entranhas da terra, 

eles construíam imagens que parecem se mover, imagens que 'cortavam' para outras imagens 

ou dissolviam-se em outras imagens" (MACHADO, 1997, p. 14). 

 O pesquisador Celso Sabadin (2000) atribui, também, à pré-história do cinema as 

primeiras experiências com as milenares Lanternas Mágicas chinesas. "Parente distante do 

nosso conhecido projetor de slides, a lanterna mágica nada mais era que uma caixa à prova de 

luz, com uma vela acesa dentro, que projetava sombras, silhuetas e pequenos desenhos [...]" 

(SABADIN, 2000, p. 29). 

 O desenvolvimento da técnica fotográfica propiciou ao cinema uma representação 

mais real das imagens, que, até o início do século XIX caracterizava-se pela utilização de 

sombras e silhuetas. Sabadin (2000) afirma que "os espetáculos até então aproximavam-se 

muito mais do teatral e do circense que propriamente daquilo que hoje conhecemos como 

cinematográfico". Datam, dessa época, invenções de nomes complicados como o 

Phantasmagoria, criado pelo belga Etienne Robertson, em 1790, em que imagens eram 

projetadas por meio de lanternas atrás do cenário. 

 Apesar deste e de outros inventos tidos como pioneiros, os irmãos Lumière, a partir da 

criação do Cinematógrafo, são considerados - pela maioria dos autores - os responsáveis pelo 

marco zero da história do cinema, em 1895. Um ano antes, Thomas Alva Edison acabara de 

inventar o Cinetoscópio. Coube aos Lumière aperfeiçoar o que havia de positivo na invenção 

de Edison e corrigir seus defeitos. 

 

Equipado com lentes de filmar [...], o Cinematógrafo registrava as imagens na 

película virgem. Dentro da própria caixa era possível tirar cópias dos filmes, o que 

transformava o invento numa espécie de minilaboratório portátil. Mais ainda: 

trocando-se as lentes e colocando-se um arco voltáico em sua parte traseira, o 

Cinematógrafo transformava-se num projetor (SABADIN, 2000, p. 48). 
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O Cinematógrafo apresentava, ainda, outras vantagens em comparação aos demais 

inventos da época. Segundo Sabadin (2000), os aparelhos, até aquele momento, "eram 

precários quanto à nitidez da imagem, velocidade da projeção, luminosidade e tamanho do 

filme projetado". Logo, em relação ao nascimento do cinema, "a paternidade francesa é a mais 

reconhecida mundialmente, porque o Cinematógrafo [...] era, sem dúvidas, muito superior" 

(SABADIN, 2000, p. 49). 

 Está inventado o cinema enquanto técnica, mas não enquanto linguagem. Todos os 

filmes produzidos pelas Indústrias Lumière limitavam-se a animação de fotografias e cartuns. 

Além disso, não havia nenhum tipo de movimento de câmera. Consequentemente, filmavam-

se apenas assuntos que desfilassem à sua frente, como pessoas, carros e animais, a fim de 

tornar a experiência menos monótona a quem assistia. "Naqueles primeiros meses de 

cinematógrafo, o que valia era a novidade, e não seu eventual conteúdo." (SABADIN, 2000, 

p. 56). 

 Para Auguste e Louis Lumière, o cinema despertava interesses mais científicos do que 

artísticos. Segundo Luiz Carlos Merten (2005), coube ao também francês Georges Méliès 

"perceber o potencial artístico e comercial da invenção". Oriundo da prática do ilusionismo, 

ele passou a incorporar - em 1896 - projeções de curtas aos seus shows de magia. Em pouco 

tempo, projetou seu próprio modelo de câmera e, no ano seguinte, construiu o primeiro 

estúdio cinematográfico da Europa, em Montreuil. 

 À Méliès são atribuídos, ainda, diversos pioneirismos, tais como a utilização de 

cenários e figurinos, a introdução de luz artificial nas filmagens e a criação - sem querer - dos 

efeitos especiais. Porém, é pelas mudanças temáticas que ele viria a ser considerado, 

posteriormente, um inovador, pois, a partir de sua experiência no teatro e no ilusionismo, 

"ousava transpor para a película a clássica história de Cinderela (em 1899), e não hesitava em 

contratar 500 figurantes para rodar Joanna D'Arc, em 1900." (SABADIN, 2000, p. 65). 

 

Por outro lado, tamanho era o estilo teatral de Méliès, toda a ação era enquadrada 

como se o espectador estivesse sentado na primeira fila de um teatro. Sem closes 

nem contraplanos. Também era comum em seus filmes que o ator principal saísse 

dos "bastidores", cumprimentasse uma platéia imaginária, e só a partir desta 

introdução (eminentemente teatral) iniciasse a ação propriamente dita (SABADIN, 

2000, p. 67). 

 

 O tratamento teatral que Méliès dá a seus filmes estende-se, ainda, à maneira como 

utiliza a câmera. Segundo Inácio Araujo (1995), ele não era ousado a ponto de infringir 

algumas normas pré-estabelecidas pela linguagem do teatro. Logo, "a câmera devia ficar 
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sempre a uma distância convencional da cena representada, como num teatro um espectador 

conserva-se sempre à mesma distância do palco." (ARAUJO, 1995, p. 40). 

 Enquanto os irmãos Lumière priorizavam o lado empresarial do cinema em detrimento 

do artístico, Méliès fazia exatamente o contrário. O equilíbrio entre estes dois pólos se deu 

graças ao francês Charles Pathé, que, conforme Sabadin (2000), empreendeu a "Revolução 

Industrial" necessária para que o cinema sobrevivesse e buscasse seu verdadeiro status de arte, 

entretenimento e produto cultural. 

 A exemplo de Méliès, Pathé construiu, em 1902, seu estúdio próprio e - visando o 

lucro a partir da exportação - estabeleceu representações e escritórios em diversos países. 

Com isso, aos 45 anos de idade, ele já se firmara como o maior magnata da indústria e seus 

filmes, apesar do estilo e gosto discutíveis, faziam grande sucesso. Enquanto linguagem, o 

cinema também recebeu de Pathé uma importante contribuição. Foi com ele que "os 

diferentes gêneros cinematográficos - romance, drama, comédia, etc. - passaram a ser mais 

definidos e valorizados." (SABADIN, 2000, p. 74). 

 Os resquícios da arte teatral ainda estavam nos filmes realizados durante a primeira 

década do cinema. Até o momento, configurava-se o que Machado (1997) classifica como 

"confusão do quadro primitivo", a tela era uma superfície ampla e muito detalhada, em que a 

imagem cinematográfica necessitava de um "olhar dirigido para os pontos que interessavam 

ao desenvolvimento da intriga" (MACHADO, 1997, p. 96). O que não acontecia, visto que o 

público preocupava-se em absorver tudo o que era apresentado. Logo, não era possível 

separar o significante do não-significante. 

 Para que esse problema fosse sanado, foi desenvolvida a técnica da decupagem, cujo 

objetivo consiste em dar uma linearidade à história, organizar diferentes planos de maneira 

que, quando unidos, façam sentido e facilitem ao espectador a compreensão da trama. 

Também conhecida como montagem, essa técnica tem sua criação atribuída ao norte-

americano David Wark Griffith que, segundo Sabadin (2000), demonstrava, já em seus 

primeiros filmes, o talento de quem seria um dos mais importantes cineastas da história. 

 

Sua produção já se mostra rica no domínio da linguagem cinematográfica, com 

mudanças nos ângulos das câmeras, ações paralelas, iluminação dramática, bom 

ritmo de edição, closes e outros recursos que - se não foram exatamente inventados 

por Griffith - nele encontraram um grande realizador (SABADIN, 2000, p. 86). 

 

 Griffith foi o primeiro a diferenciar linguagem teatral de linguagem cinematográfica. 

A partir da montagem, pôde-se ampliar a duração dos filmes sem que o espectador cansasse e, 
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consequentemente, perdesse o interesse. Para Araujo (1995), o surgimento dessa linguagem 

própria ao cinema ocorre em 1915, quando Griffith lança o longa-metragem O Nascimento de 

Uma Nação. "Para quem se acostumara a ver cenas que duravam minutos e minutos sempre 

com a câmera estática, foi um deslumbramento." (ARAUJO, 1995, p. 41). O filme 

apresentava planos rápidos, alternância de cenas e salientava a dramaticidade das cenas a 

partir da luz e dos enquadramentos, algo inédito à época, e "começou a estabelecer o longa-

metragem como norma e não mais como exceção." (MASCARELLO, 2006, p. 50). 

 As novidades se estenderam, ainda, à postura dos atores em cena. Griffith buscava 

interpretações menos exageradas e teatrais, sempre extraindo naturalidade e espontaneidade 

das ações. Também é ele um dos responsáveis diretos pela criação e mitificação de 

Hollywood. (SABADIN, 2000). 

 A linguagem própria do cinema implantada por Griffith continuou sendo aperfeiçoada 

nos anos seguintes. E, enquanto o norte-americano pensava a montagem como um artifício 

para causar um efeito emocional, capaz de envolver o público e direcionar sua atenção a 

determinados aspectos da história, o cineasta soviético Sergei Eisenstein é o primeiro a 

trabalhar com a chamada montagem racional. 

 

O objetivo de Eisenstein era criar, através da montagem, um efeito emocional, 

fazendo com que um plano servisse como uma verdadeira catapulta para o próximo, 

que entraria em cena como conseqüência lógica. [...] Para Eisenstein, o importante 

era que o conjunto do filme formasse um todo que levasse o espectador a 

compreender a realidade de maneira racional (ARAUJO, 1995, p. 50). 

 

 Revolucionário não apenas no campo da montagem, onde experimentou novas 

fórmulas e justaposições, Eisenstein trabalhou a questão política em seus filmes. Em seu 

primeiro longa-metragem, A Greve, de 1925, a formação de uma unidade proletária é 

abordada "tanto no conteúdo narrativo quanto na forma plástica e rítmica." (MASCARELLO, 

2006, p. 122). Para Machado (1997), a escola soviética da década de 1920, cujo expoente 

maior é Eisenstein, construiu um grande cinema mesmo sem seguir a maioria dos cânones da 

gramática griffithiana. 

 As chamadas escolas cinematográficas, cujas produções contribuíram para a evolução 

de uma linguagem própria do cinema, serão abordadas a seguir. 
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1.1  Mudanças na linguagem cinematográfica 

 

1.1.1  Neo-Realismo italiano 

 

 Logo após a Segunda Guerra Mundial, a Itália era um dos países europeus mais 

devastados pelo conflito. A fim de deixar para trás as ruínas materiais e morais que a 

assolavam, teve início no país um movimento cultural denominado neo-realismo. Inicialmente 

liderado por intelectuais de esquerda, consistia na realização de um cinema engajado 

politicamente, que visava uma revolução profundamente antifascista. (MERTEN, 2005). 

 

O país, derrotado, olhou para dentro de si mesmo, e o cinema serviu como espelho 

do que viu. Só que, ao contrário do pessimismo alemão, que produziu o 

expressionismo, após a I Grande Guerra, o olhar mais generoso dos italianos criou 

um movimento baseado na esperança. A Itália, por meio de seu cinema, quis 

acreditar no renascimento. E surgiu o neo-realismo (MERTEN, 2005, p. 82). 

 

 

 Os pesquisadores apontam 1945 como o ano um do neo-realismo. Com a conclusão de 

Roma, Cidade Aberta, o cineasta Roberto Rossellini estabeleceu novos parâmetros tanto na 

forma quanto no conteúdo das produções cinematográficas realizadas no país. Araujo (1995) 

afirma que o cinema proposto pela obra de Rossellini "vinha se opor ao realismo existente na 

era de Mussollini, um cinema feito em estúdios, com produções caras e atores profissionais". 

 Não obstante, a intenção do diretor era mostrar o estado de penúria em que se 

encontrava a capital italiana. Para tanto, foram utilizadas como locações as próprias ruas da 

cidade - uma atitude que, nesse período, possuía cunho político e significava, segundo 

Mariarosaria Fabris, “desobedecer às normas do regime que propugnava a representação de 

‟uma Itália irreal, uma Itália burguesa, rica, preocupada apenas com problemas 

sentimentais...‟” (FABRIS, 1996, p. 70). Já o elenco era formado, em sua maioria, por atores 

desconhecidos ou amadores, pois conseguiam atuar com mais naturalidade. Além dessas duas 

características, que se tornaram recorrentes dentro do movimento, o neo-realismo possuia uma 

orientação estética comum aos filmes daquele período, entre as quais destacam-se: 

 

[...] 3. uma imagem acinzentada, segundo a tradição do documentário. 4. uma 

montagem sem efeitos particulares, como convém a um cinema não tão 

acentuadamente polêmico ou revolucionário. [...] 8. a simplicidade dos diálogos e a 

valorização dos dialetos, que levou diretores como Visconti e Emmer a usá-los, na 

ilusão de transmitir ao público uma verdadeira imagem da Itália, sem intermediários, 

sem tradução. 9. a filmagem de cenas sem gravação, com sincronização realizada 

posteriormente, o que tornava possível uma maior liberdade de atuação. 10. 

utilização de orçamentos módicos: o cinema social de alto custo não existe, caso 
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contrário, deixa de ser social (HENNEBELLE apud FABRIS, 1996, p. 130). 

 

  

 Para Merten, a precariedade material do neo-realismo italiano mostrou que o cinema 

não depende exclusivamente de grandes recursos e orçamentos inchados, como ocorre em 

Hollywood, por exemplo. Segundo ele, a "estética elaborada a céu aberto, baseada na carência 

material" (2005, p. 84), aliada a improvisação e a pobreza retratada em filmes como Ladrões 

de Bicicleta (Vittorio de Sica, 1948) condisse com o que, afinal, era o compromisso dos neo-

realistas: a retomada da identidade nacional e a exposição da realidade pela qual passavam os 

italianos. 

 Realidade, essa, que era apresentada em variados temas que, conforme a maioria dos 

críticos e pesquisadores, compunham as bases da filmografia neo-realista. Fabris in 

Mascarello (2006) aponta como temáticas recorrentes e respectivos filmes a emprega-las: a) 

as consequências da guerra e do fascismo (Roma, Cidade Aberta; Paisá; Alemanha Ano 

Zero); b) problemas sociais no campo (Trágica Perseguição; Arroz Amargo; A Terra Treme); 

c) o desemprego (Ladrões de Bicicleta; Milagre em Milão); d) o descaso com jovens e idosos 

(Vítimas da Tormenta; Umberto D); e) a condição da mulher (Nós, as Mulheres; Quando a 

Mulher Erra); f) a relação homem X religião (Stromboli; Francisco, Arauto de Deus). 

 Ainda em sua primeira década, o neo-realismo acompanha as mudanças econômicas e 

sociais do país e também começa a mudar. “Com ele [Fellini], [...] o neo-realismo vira 

realismo interior. A opção do diretor é pelo interior das pessoas, pela sua angústia existencial 

[...]” (MERTEN, 2005, p. 88). São exemplos de filmes assinados por Federico Fellini durante 

essa fase: A Doce Vida e Oito e Meio. 

 Merten acrescenta: 

 

O neo-realismo pode ter mudado, mas suas lições não foram relegadas ao 

esquecimento. Os primeiros filmes de Pier Paolo Pasolini, Desajuste Social 

(L’Accatone) e Mamma Roma, de 1961 e 62, propõem uma reinterpretação do neo-

realismo, submetendo-o a uma releitura que levou ao desenvolvimento do projeto de 

cinema de poesia do autor, que ele opunha ao cinema narrativo tradicional, de 

“prosa” (2005, p. 89). 

 

 Por mais que levasse aos cinemas problemas comuns à grande parte da sociedade 

italiana, o neo-realismo, já com Roma, Cidade Aberta, não causou no público o mesmo 

impacto que causara na crítica. Para Merten (2005), o espectador não quis pagar para ver sua 

miséria projetada na tela. O mau desempenho das produções neo-realistas nas bilheterias 

continuou, e “os males de que havia padecido o cinema italiano durante o fascismo 
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persistiam.” (FABRIS, 1996, p. 144), uma vez que o público tinha predileção por óperas 

filmadas, dramalhões ou comédias sentimentais. 

 

O desinteresse progressivo pelas realizações neorrealistas nos dá a medida exata do 

fracasso do neorrealismo em seu aspecto pragmático mais difícil e ambicioso: levar 

a uma mudança nas relações entre cinema e espectadores, inventando uma nova 

linguagem cinematográfica, que o grande público pudesse compreender e, graças a 

ela, adquirir uma maior consciência social e cultural. Em suma, à evolução da 

democracia política no país deveria ter correspondido uma democratização do 

espetáculo cinematográfico, o que não aconteceu (FABRIS in MASCARELLO, 

2006, p. 197). 

 

 O neo-realismo, que Roberto Rossellini definiu como “uma posição moral, mais do 

que um sistema estético”, viu-se privado de suas motivações ideológicas e não fazia mais 

sentido após o enfraquecimento do espírito de confraternização que movimentou os primeiros 

anos do pós-guerra. Concomitante a isso, há, também, o fato de não ter vingado como uma 

linguagem cinematográfica para as massas (FABRIS in MASCARELLO, 2006). 

 Apesar disso, nunca houve uma identificação humanista no cinema tão grande como o 

neo-realismo italiano. Suas obras influenciaram cineastas do mundo todo ao longo de muitos 

anos. O próprio Cinema Novo brasileiro, com os primeiros filmes de Nelson Pereira dos 

Santos (Rio 40 Graus) e Roberto Santos (O Grande Momento), guarda semelhanças com a 

escola européia “pela temática (a vida das pessoas), pelo tipo de filmagem (fora dos estúdios), 

pelos atores (desconhecidos).” (ARAUJO, 1995, p. 74-75). 

 Outro movimento que transformou a linguagem cinematográfica, a Nouvelle Vague, 

liderada por jovens franceses, trará mudanças significativas no modo e no estilo 

cinematográfico, como veremos no próximo subtítulo. 

 

1.1.2  Nouvelle Vague 

 

Assim como a Itália teve no neo-realismo uma resposta ao modelo “mussoliniano” de 

fazer cinema, a França, no fim da década de 1950, é palco de uma revolução cinematográfica 

semelhante. Diferente da escola italiana, porém, o movimento francês, intitulado Nouvelle 

Vague, possuía motivações menos políticas. A preocupação de seus jovens cineastas era com 

a estética e o conteúdo das produções francesas, engessadas em um modelo antiquado a que 

chamavam, pejorativamente, de “cinema de qualidade”. 

 
No fim dos anos 1950, a juventude descobriu, não sem profundo desconforto, que 

vivia num país governado pelos velhos. Na política, na música, no cinema, no teatro 
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e na literatura, eram eles que ditavam as cartas. [...] Enquanto isso, do outro lado do 

Atlântico, Hollywood celebrava um novo tipo de herói, interpretado por astros como 

Marlon Brando e James Dean. Esse herói vestia casaco de couro, camiseta, era 

rebelde e inconformista. Na França, o que havia de mais novo era Gérard Philippe, 

mas ele vestia terno, representava os clássicos no teatro e empunhava a espada no 

cinema [...] (MERTEN, 2005, p. 162-163). 

 

 Não há um consenso entre os autores sobre qual foi, de fato, o marco inicial da 

nouvelle vague. “A consagração pode ter vindo em Cannes, em 1959, com os prêmios para 

Truffaut e Resnais, mas a origem foi bem anterior.” (MERTEN, 2005, p. 164). Segundo o 

autor, já na década de 1940 alguns diretores franceses utilizavam métodos que se tornariam 

frequentes, anos depois, com a Nouvelle Vague. 

 Em 1958, após o lançamento de Os Trapalhões, de Marcel Carné - um dos principais 

nomes do chamado “cinema de qualidade” -, torna-se cada vez mais necessária a revitalização 

das produções cinematográficas no país, uma vez que os jovens não se identificaram com o 

olhar preconceituoso que o diretor lançou sobre eles (MERTEN, 2005). 

 Paralelo a esse episódio, morre André Bazin, o crítico de cinema mais influente e 

decisivo do período. Conhecido por seus artigos na revista Cahiers du Cinéma, em que se 

firmou como oposição ao cinema produzido na França, Bazin teve importância vital para a 

concepção da Nouvelle Vague, ainda que não tenha sobrevivido para vê-la concretizada. Para 

Manevy in Mascarello (2006), a capacidade do crítico em dialogar com gerações distintas 

tornou possível a consolidação do movimento. 

 
As convicções estéticas de Bazin eram firmes, mas, no auge dos embates, esse 

crítico era capaz de dialogar com a velha escola de críticos comunistas, com a 

vanguarda do cinema poético francês e com os jovens da geração crítica de Godard, 

Truffaut, Rivette, Rohmer e Chabrol. A posição mais ao centro cumpria o papel de 

equilíbrio e pacto possíveis entre gerações e tendências críticas distintas e sempre 

prestes a colidir (MANEVY in MASCARELLO, 2006, p. 231). 

 

 Essa fase crítica da Nouvelle Vague, capitaneada por Bazin contou ainda com artigos 

de dois jovens cinéfilos que viriam a ter seus nomes associados diretamente ao início do 

movimento, François Truffaut e Jean-Luc Godard. Segundo Manevy in Mascarello (2006), os 

textos de ambos 

 
[...] têm duas frentes: a recusa do que é produzido na França (salvo seletas exceções) 

e o cinema americano como foco privilegiado para a busca de autores que, de certa 

forma, driblam o sistema e se impõem como artistas coerentes, capazes de construir 

uma escritura (MANEVY in MASCARELLO, 2006, p. 226). 
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 Outro aspecto defendido, durante o período crítico da nouvelle vague, diz respeito a 

autenticidade das produções cinematográficas. Ou seja, um cinema autoral, cujas histórias 

sejam criadas especificamente para os filmes, sem depender de um material já existente, como 

romances, peças de teatro e até mesmo outros filmes. Manevy in Mascarello (2006, p. 235) 

ressalta que, por mais que a geração da nouvelle vague respeitasse a “política dos autores”, 

“Bazin não cultivava o mesmo repúdio pelos filmes franceses adaptados.”. 

 Truffaut, especialmente, foi quem mais se opôs ao cinema adaptado. Em seu artigo 

“Uma certa tendência do cinema francês”, publicado em 1954, na Cahiers du Cinéma, ele 

reforça seu argumento de que “os diretores do cinema de qualidade se tornavam meros 

funcionários dos roteiristas, vítimas da ditadura da dramaturgia, verificando aí uma atitude 

protocolar e subserviente do potencial de estilo.” (MANEVY in MASCARELLO, 2006, p. 

236). 

 

Depois, a indiscutível evolução do cinema francês não se deveria essencialmente à 

renovação dos roteiristas e dos temas, à audácia demonstrada em relação à obras-

primas, à confiança enfim depositada no público no sentido de este ser sensível a 

temas geralmente qualificados como difíceis? (TRUFFAUT, 1954). 

 

 Em seus primeiros anos, a Nouvelle Vague tinha como inspiração o cinema americano 

e o neo-realismo italiano, em especial os filmes de Roberto Rossellini. Tanto é, que suas 

características e métodos de filmagem - como o despojamento, as locações reais e a 

iluminação natural - estariam presentes nas primeiras produções do movimento, Os 

Incompreendidos, de Truffaut, e Acossado, de Godard, ambos de 1959, embora o filme 

“inaugural“ tenha sido Nas Garras do Vício (1958), de Claude Chabrol. A Nouvelle Vague, 

segundo Manevy in Mascarello (2006), “faria seus filmes também com o preto e branco de 

Rossellini, muitas vezes encontrando, dentro dos filmes, a estilização „à americana‟.” 

 Algumas das características marcantes da Nouvelle Vague têm relação direta com o 

desenvolvimento tecnológico da época. Graças à descoberta da câmera portátil Arriflex, os 

diretores passaram a dispensar tripés, carrinhos e trilhos. Ganhou-se mobilidade e praticidade, 

“a câmera podia participar da ação, dialogando, ela própria com os personagens” (MERTEN, 

2005, p. 165). Era o chamado travelling com preocupação moral, não apenas estética. Merten 

aponta, ainda, outras particularidades do movimento francês: 

 

Os filmes eram todos confessionais, falavam de jovens parisienses da pequena-

burguesia, suas aspirações, seus amores, suas frustrações. Os diretores não se 

envergonhavam do seu individualismo, pelo contrário. Encaravam o sexo como 
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manifestação suprema da comunicação humana, mostravam que a busca do 

hedonismo é uma aspiração humana, mas essa ideologia “erótica” estava ausente de 

Os Incompreendidos, para citar um caso importante. E como eles eram críticos, 

faziam um cinema típico de cinéfilo, nutrido de referências. Queriam ser autores e, 

por isso, insurgiram-se contra o tipo de indústria montada do cinema francês (p. 

165). 

 

 Assim como ocorria no neo-realismo italiano, os filmes da nouvelle vague eram 

produções de baixo custo. Logo, a necessidade de realizar um longa de orçamento modesto, 

aliada à oposição ao cinema de estúdios e cenários, fazia com que a rua fosse a locação 

preferida dos cineastas. A fartura de imagens disponíveis para montagem permitia variações e 

justaposições de tomadas, o que resultava em uma edição ágil, conceitual e moderna. 

 Conforme Manevy in Mascarello (2006), a estética da nouvelle vague permitia, ainda, 

que a montagem se utilizasse de “cartelas, arquivos de filmes, programas de televisão, 

quadrinhos, pinturas, materiais documentais e outros registros destoantes da narrativa, do 

enredo ou da tonalidade da cena em curso.” Já à narrativa empregavam-se, com frequência, 

recursos como o voz over, presente em Alphaville (Godard, 1965), por exemplo, e do 

flashback, como em Jules e Jim (Truffaut, 1962). 

 O sucesso da nouvelle vague não limitou-se apenas à crítica. Comercialmente, seus 

filmes geralmente geravam lucro, devido aos baixos custos das produções. Além disso, o 

impacto que o movimento causou no cinema francês fez com que dezenas de jovens 

realizassem seus primeiros longas. 

 Não há uma data específica que marque o final da nouvelle vague. Para Manevy in 

Mascarello (2006), seu último suspiro “pode ser metaforizado no fim da amizade entre 

Truffaut e Godard, durante os anos 1970”. O término do movimento, porém, não significou o 

fim do cinema moderno europeu, pois “boa parte da mais instigante produção francesa pós-

Nouvelle Vague é tributária da revolução estética colocada em curso” (MANEVY in 

MASCARELLO, p. 250) pela geração oriunda da Cahiers du Cinéma. No entanto, 

 

Décadas depois, cineastas como Phillipe Garrel e Jean Eustache deram continuidade 

ao impulso vital do movimento, com filmes tão notáveis quanto inacessíveis. Com o 

fim da Nouvelle Vague, e de outros cinemas modernos, boa parte do circuito 

exibidor foi tomada pela vigorosa revitalização econômica do cinema de Hollywood, 

notadamente com os renovadores do gênero, George Lucas e Spielberg, a partir de 

1977 (p. 250). 

 

 Naturalmente, a Nouvelle Vague deixou seguidores no mundo inteiro. Entre os 

movimentos posteriores que se inspiraram ou mesmo incorporaram sua linguagem, destacam-
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se o Nuevo Cine latino-americano, o Cinema Novo brasileiro e o cinema independente de 

Nova York. Ainda hoje, resquícios da escola francesa podem ser encontrados no cinema, 

“mas isoladamente, sem o contexto, as bases e a coerência de projeto que os unia” 

(MANEVY in MASCARELLO, 2006, p. 251). 

 O cinema norte-americano, desde seus primórdios, é considerado o mais prolífico e 

importante do mundo. No capítulo seguinte, abordaremos a história de Hollywood, da criação 

dos primeiros estúdios até o início da década de 1980, época em que se encerra um de seus 

ciclos mais produtivos. 
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2  HISTÓRIA DE HOLLYWOOD 

 

 Embora o cinema tenha sido inventado na França, é nos Estados Unidos que a Sétima 

Arte transforma-se de vez em indústria e os filmes ganham o mundo. Um dos fatores que 

influenciou a mudança do foco da produção cinematográfica para a América foi a economia. 

Afinal, “nada melhor do que o país mais rico do mundo para que ali se estabelecesse uma 

indústria próspera e regular, baseada em um grande mercado interior.” (ARAUJO, 1995, p. 

51). 

 No início da segunda década do século passado, os norte-americanos já controlavam a 

produção mundial. É nessa época que o cinema migra das proximidades de Nova York, na 

costa leste, para a Califórnia, no oeste. Os valores elevados dos terrenos e da mão-de-obra 

foram determinantes para que ocorresse essa mudança. As empresas buscavam locais para 

construir estúdios cada vez mais monumentais. Porém, conforme Sabadin (2000), esse não foi 

o único motivo. 

 

O mundo pedia mais e mais filmes, e a produção realizada em Nova York era 

constantemente interrompida pela neve e pela chuva. Além disso, a Califórnia se 

apresentava como um lugar cada vez mais atrativo para a produção de filmes, não 

somente pela presença do sol o ano inteiro, como também pela sua diversidade de 

cenários naturais. Bem perto de Los Angeles era possível encontrar vales, desertos, 

rios, montanhas, lagos, oceano, formações rochosas, enfim, várias opções que 

permitiam rodar tanto um faroeste como uma história árabe, ou mesmo uma 

aventura em alto mar (SABADIN, 2000, p. 169). 

 

 Foi num subúrbio de Los Angeles, chamado Hollywood, que o cinema dos Estados 

Unidos encontrou sua mais célebre morada. O quadrilátero formado pela Sunset Boulevard 

(norte), Melrose (sul), Gower Street (oeste) e Western Avenue (leste) “acolheu a maior 

concentração de astros, estrelas produtores e diretores do planeta.” (SABADIN, 2000, p. 169-

170). Esses profissionais, além de transformarem a palavra “Hollywood” em quase um 

sinônimo de cinema, eram verdadeiros desbravadores. 

 

Na verdade, ninguém sabia exatamente o que deveria ser feito. Como um filme se 

torna um sucesso? Quanto investir numa produção? Como atuar? Qual é o melhor 

roteiro, a melhor história? Os melhores atores e atrizes? De onde vem o talento? 

Como descobrir um novo astro? Se até hoje estas perguntas ainda estão sem 

respostas, o que não dizer daquele final de 1910? Uma coisa era certa. E sedutora: 

fortunas inteiras se formavam do dia para a noite (SABADIN, 2000, p. 170). 

 

 

 É nessa época, também, que começam a surgir os grandes estúdios hollywoodianos. 
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Em 1912, o ex-proprietário de salas de exibição Carl Laemmle funda o Universal Studios, a 

partir da união de outras empresas de pequeno porte. Ao final dessa década, estúdios 

reconhecidos até hoje, como Fox e Paramount, já estavam com suas estruturas fortemente 

estabelecidas no solo fértil do mercado cinematográfico. 

 Nesse período de pioneirismos, começam a despontar nomes que se tornariam grandes 

estrelas do cinema. Os atores de teatro, que inicialmente desprezavam o cinema, passam a vê-

lo de outra maneira, especialmente devido aos consideráveis salários pagos pelos estúdios. 

Em 1915, o já consagrado Charles Chaplin recebia dos estúdios Keystone US$ 1.250 por 

semana. No ano seguinte, ao transferir-se para o Mutual Studios, passou a ganhar 10 mil 

dólares semanais, além de 150 mil de gratificação pela transferência. (SABADIN, 2000). 

 Com a intensa movimentação do mercado, jovens de todas as partes dos EUA 

rumaram para Hollywood. Mesmo quem não era talentoso o suficiente para estrelar uma 

produção, poderia conseguir alguma função nos bastidores, como figurinista, cenógrafo ou 

roteirista. No entanto, havia o preconceito com a chamada, pejorativamente, “gente de 

cinema”. Segundo Sabadin (2000), um dos motivos para tal aversão tinha origem na (falta de) 

moralidade de parte de membros da indústria, uma vez que “jovens atrizes eram contratadas 

por serem sobrinhas ou amantes de figuras influentes” (SABADIN, 2000, p. 172), além dos 

famosos “testes do sofá”. O autor completa: 

 

É impossível precisar o quanto desse preconceito foi motivado por reais convicções 

morais dos segmentos conservadores da sociedade, ou por questões de apelo 

econômico. A burguesia moralista estava mesmo disposta a enterrar a indústria do 

cinema, ou ela simplesmente não suportava ver aqueles milhões de dólares 

escorrendo por mãos de cineastas estrangeiros e astros vindos das classes baixas? 

Não era uma ofensa aqueles milhares de galpões empoeirados exibindo filmes pelo 

pais? Juntando desempregados, analfabetos, imigrantes, mulheres desocupadas? 

Convidando crianças a matar aulas? E pior: eles estavam em todos os lugares, 

invadindo pacificamente regiões de classe média de todas as cidades americanas. 

Por apenas cinco centavos (SABADIN, 2000, p. 173). 

 

 Araujo (1995) complementa a fala de Sabadin, afirmando que, por ser uma terra de 

imigrantes, 

 

os Estados Unidos encontraram no cinema não só um meio de expressão como um 

importante aglutinador das diferenças que compunham o país. O cinema era a 

diversão acessível a todos, não apenas como fruição, mas também como negócio 

(ARAUJO, 1995, p. 52). 

 

     Visando direcionar sua produção para a classe média, a partir de 1912, Hollywood 
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passa a produzir longas-metragens. A ideia era afastar o proletariado das salas de exibição, 

por meio da cobrança de ingressos mais caros que o normal, haja vista que “filmes mais 

longos proporcionariam sessões a preços maiores, que por sua vez atrairiam a burguesia para 

os filmes.” (SABADIN, 2000, p. 175). Com essa medida, os ânimos moralistas foram 

controlados e os produtores passaram a trabalhar com mais tranquilidade. 

     Antes dos Estados Unidos, países como França, Austrália, Dinamarca, Itália, 

Espanha e Rússia já haviam iniciado a produção de longas-metragens. No entanto, os norte-

americanos rapidamente tomaram a frente e dominaram o mercado. Para se ter uma ideia, em 

1912, dois longas foram realizados no país. Quatro anos depois, nada menos que 677. Até 

1927, são rodados nos Estados Unidos 9.045 filmes. 

 O final da década de 1910 e o início dos anos 1920 marcaram o nascimento de outros 

dois grandes estúdios hollywoodianos que permanecem relevantes até hoje: a United Artists e 

a Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). O primeiro, fundado em 1919, consistiu - como o próprio 

nome diz - na união de quatro dos maiores artistas da época: o cineasta D. W. Griffith e os 

atores Charles Chaplin, Douglas Fairbanks e Mary Pickford. Sobre a United Artists, Sabadin 

(2000) destaca: 

 

A associação tem origens na Guerra, onde Chaplin, Pickford e Fairbanks viajavam 

juntos vendendo bônus. Tendo como finalidade maior a distribuição, a formação da 

United Artists não requeria, necessariamente, que seus sócios interrompessem os 

serviços que prestavam a outros estúdios. Chaplin, Pickford e Griffith tinham 

contratos milionários com a First National, enquanto Fairbanks produzia pela 

Douglas Fairbanks Film Corporation e lançava seus filmes pela Artcraft, uma das 

empresas da Zukor. Na somatória, todos ganhavam (SABADIN, 2000, p. 177). 

 

 A MGM, assim como alguns estúdios dos primórdios de Hollywood, teve origem a 

partir da fusão de empresas menores. Em 1924, três empresários do ramo cinematográfico, 

Marcus Loew, Louis B. Mayer e Samuel Goldwyn, decidiram unir seus estúdios a fim de 

evitar uma iminente falência. Assim, a Metro Pictures, a Louis B. Mayer Pictures e a 

Goldwyn Pictures tornaram-se a Metro-Goldwyn-Mayer. Segundo Sabadin (2000), “Loew 

pagou 5 milhões de dólares pela Goldwyn e 75 mil pela Louis B. Mayer. Da Goldwyn foram 

adquiridos também a famosa marca do leão e o lema “Ars Gratia Artis” (arte pela arte)” 

(SABADIN, 2000, p. 178). 

 Nos anos seguintes, a MGM torna-se um dos estúdios de maior sucesso em 

Hollywood. O responsável pelo triunfo, no entanto, sequer faz parte da razão social da 

empresa: Irving Thalberg. Foi ele, enquanto chefe do estúdio, que definiu a função do 
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produtor no sistema clássico hollywoodiano. Para ele, cabia ao produtor conceber o projeto, 

designar um roteirista para desenvolver a história, escolher diretor, elenco e equipe técnica, 

além de definir o orçamento do filme. (ARAUJO, 1995). 

 

Thalberg introduz no cinema a linha de montagem industrial. Ao diretor cabe pegar 

um roteiro feito e realizá-lo da melhor maneira possível. Mas a última palavra sobre 

o filme cabe ao produtor. É ele, inclusive, que tem o direito de fazer a montagem 

final, dando a última forma ao filme (ARAUJO, 1995, p. 54). 

 

 Os acontecimentos posteriores serviriam para fortalecer Hollywood como a capital do 

cinema mundial. Ainda na década de 1920, consolida-se o star system, sistema que criava 

estrelas para o cinema e fazia a indústria voltar suas atenções a elas. Mais do que talento, a 

beleza dos atores era fundamental para serem alçados ao posto de estrelas. Sobre isso, o 

pesquisador Edgar Morin (1989) afirma: 

 

O star system não se contenta em fazer a arqueologia das belezas naturais. Criou, ou 

renovou, toda uma arte da maquiagem, dos figurinos, do comportamento, dos gestos, 

da fotografia e, quando necessário, da cirurgia que aperfeiçoa, conserva e mesmo 

fabrica a beleza (MORIN, 1989, p. 28). 

 

 Morin (1989) explica que a origem da chamada estrela de cinema é ligeiramente 

anterior ao star system, e surge no início dos anos 1910, devido a concorrência acirrada entre 

os estúdios. Porém, é em 1919 que “o conteúdo, a direção e a publicidade dos filmes gravitam 

ao redor da estrela. O star system é, desde então, o coração da indústria cinematográfica.” 

(MORIN, 1989, p. 8). 

 Conforme o autor, o star system é uma espécie de microcosmo do capitalismo norte-

americano. Consequentemente, trata-se a estrela como uma mercadoria. Ela “tem seu preço, o 

que é natural, e esse preço segue regularmente as variações da oferta de da procura”. 

(MORIN, 1989, p. 75). É nesse período que os atores e atrizes passam a ser, também, objeto 

da publicidade, apresentando variados produtos e multiplicando, assim, sua utilidade 

comercial. Segundo Morin (1989), “não há um centímetro de seu corpo, uma fibra de sua 

alma ou uma recordação de sua vida que não possa ser lançada no mercado.” (MORIN, 1989, 

p. 76). Ele complementa: 

 

Os enormes investimentos, as técnicas industriais de racionalização e uniformização 

do sistema transformam efetivamente a estrela numa mercadoria destinada ao 

consumo das massas. A estrela tem todas as virtudes dos produtos fabricados em 

série e adotados no mercado mundial, como o chiclete, a geladeira, o detergente, o 
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barbeador etc. A difusão maciça é assegurada pelos maiores disseminadores do 

mundo moderno: a imprensa, o rádio e, evidentemente, o filme (p. 76). 

 

 Entre os primeiros produtos fabricados pelo star system, destacam-se as atrizes Mary 

Pickford, Lilian Gish e Greta Garbo, além de um dos principais nomes da época, o ator 

Rodolfo Valentino, considerado a síntese perfeita entre os arquétipos do herói da aventura e 

do herói do amor. 

 A maior revolução cinematográfica dos anos 1920, contudo, aconteceria em 1927, 

com o lançamento do primeiro filme falado da história, O Cantor de Jazz, de Alan Crosland. 

Araujo (1995, p. 58) ressalta que “a Warner Bros., um estúdio com sérios problemas 

financeiros, apostou em um processo que juntava imagem e som perfeitamente”, enquanto 

outros estúdios simplesmente torceram o nariz para a novidade. Todavia, o sucesso do filme 

obrigou a modernização. 

 

De uma hora para outra, descobriu-se que grandes astros do cinema mudo, capazes 

de garantir o sucesso de bilheteria, não sabiam declamar um diálogo, ou não 

possuíam fonogenia (boa voz). Os roteiristas da época não sabiam escrever as falas 

(ARAUJO, 1995, p. 58). 

 

 Assim, os roteiros precisariam ser mais bem trabalhados, e os atores deveriam 

interpretá-los sempre com boa dicção. Uma das soluções encontradas pelos produtores de 

Hollywood foi recorrer a Nova York. “Lá estavam os atores de teatro, que sabiam falar em 

cena. Lá também estavam os autores que escreviam para teatro e, portanto, sabiam como se 

dialoga.” (ARAUJO, 1995, p. 61). 

 Em seu início, o cinema sonoro sofreu resistência por parte de alguns cineastas. 

Alegavam que acrescentar som ao cinema significava roubar-lhe sua alma e sua natureza, pois 

este era considerado a arte das imagens em movimento. Acerca disso, Morin (1989) disserta o 

seguinte: 

 

[...] o cinema sonoro subverte o equilíbrio entre real e irreal estabelecido pelo 

cinema mudo. A verdade concreta dos ruídos, a precisão e as nuanças das palavras, 

se ainda estão em partes contrabalançadas pela magia das vozes, do canto e da 

música, como veremos, determinam também uma clima “realista”. Daí, aliás, o 

desprezo dos cineastas pela nova invenção, que, a seus olhos, tirava do filme o seu 

encanto... (MORIN, 1989, p. 10) 

 

 Esta nova fase da Sétima Arte proporcionou a criação de um novo gênero, impossível 

até então: o musical. 
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É preciso contudo notar uma importante onda de retorno trazida pelo filme sonoro. 

Do mesmo modo que ele determina um novo realismo, suscita uma nova magia: a do 

canto. Por isso, vemos estrelas vocais como Bing Crosby e Luis Mariano 

aparecerem e se elevarem aos píncaros da bilheteria. Suas vozes xaropadas são como 

que equivalentes à adocicada beleza dos jovens apaixonados do cinema mudo 

(MORIN, 1989, p. 16). 

 

  O cinema sonoro também marcou significativamente a comédia: Charles Chaplin, aos 

poucos, introduziu falas aos seus filmes, enquanto Buster Keaton, astro cômico do cinema 

mudo, nunca mais fez sucesso. Em compensação, surgiram os Irmãos Marx, com o falador 

Groucho à frente. (ARAUJO, 1995). 

 Também em 1927, é fundada a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, em 

Los Angeles. Dois anos depois, ela promove a primeira edição da cerimônia de entrega do 

Oscar, que consagrou o drama de guerra Asas, de William A. Wellman, com o prêmio de 

Melhor Filme. 

 

2.1  A Era de Ouro de Hollywood 

 

 Na década de 1930, tem início a primeira “era de ouro” do cinema norte-americano. 

Contemporânea da grande depressão causada pela quebra da bolsa de Wall Street, em 1929, 

essa década apresenta um crescimento progressivo do público nas salas de projeção. Segundo 

o pesquisador Olivier-René Veillon, nessa época, “a sociedade americana questiona seus 

valores e encontra nas salas de cinema um refúgio à altura de sua confusão.” (1992, p. 1). 

 

O cinema é mais do que nunca o meio de esquecer e compreender, pois os grandes 

gêneros não eludem nenhuma das questões que obcecam a todos os que procuram 

seu lugar num mundo conturbado. [...] Edificam-se novos valores, mais 

contraditórios e mais ambíguos do que os dos pais fundadores, proporcionando à 

América o substrato de esperança que Franklin Roosevelt saberá traduzir em termos 

políticos (VEILLON, 1992, p. 1). 

 

 Essa época dourada para os filmes hollywoodianos tem seu grande momento em 1939, 

considerado até hoje como um dos melhores anos da história do cinema. É o ano em que 

surgem clássicos como No Tempo das Diligências (John Ford), O Mágico de Oz (Victor 

Fleming), Gunga Din (George Stevens), Ninotchka (Ernst Lubitsch) e O Morro dos Ventos 

Uivantes (William Wyler).  

 Outros destaques foram E o Vento Levou (Victor Fleming), que, segundo a crítica Kim 
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Newman in Steven Jay Schneider (2008), foi “concebido desde o início para ser o maior de 

todos os filmes de Hollywood” e permaneceu “por décadas a fio como a principal referência 

para os épicos cinematográficos.” (NEWMAN in SCHNEIDER, 2008, p. 151). Outra 

referência desse período é A Mulher Faz o Homem, de Frank Capra, cineasta cuja obra se 

tornou sinônimo de uma América segura de seus valores e de suas virtudes democráticas. 

 O crítico britânico Philip French destaca alguns fatores que foram vitais para o ano de 

1939 ter se tornado emblemático: 

 

Vários fatores contribuíram para o pico de realização que Hollywood chegou em 

1939. Os filmes se tornaram a forma dominante de arte e entretenimento no país. 

Como os efeitos da Grande Depressão foram superados e o New Deal de Roosevelt 

estava surtindo efeito, houve uma crescente confiança em todo o país. O sistema de 

estúdios estava caminhando para a perfeição, com os dirigentes de empresas como 

Louis B Mayer na MGM, Darryl Zanuck da 20th Century-Fox, Harry Cohn na 

Universidade de Columbia e Jack Warner na Warner Brothers, garimpando 

surpreendentes talentos na forma de atores, diretores, escritores e técnicos recrutados 

em todo o mundo e colocou sob contrato. Hollywood não era só cinema americano, 

era cinema mundial. (FRENCH, 2010). 

 

 Diferente do cinema europeu, que, durante o auge da Segunda Guerra - nos anos 1940 

- centrou sua produção em propagandas análogas ao conflito, o mercado hollywoodiano 

investiu em filmes com temas cada vez mais variados. No entanto, conforme o crítico Tim 

Dirks (2010), as produções norte-americanas investiram em uma variedade de filmes sobre a 

guerra, “com uma vasta gama de temas e tons, apresentando tanto o patriotismo heróico e a 

ação da guerra, bem como o tédio diário e a brutal miséria da experiência.” (2010). 

 Foi uma década importante para as animações, com pelo menos quatro longas de 

sucesso vital para os estúdios do produtor Walt Disney: Pinóquio e Fantasia (1940), Dumbo 

(1941) e Bambi (1942). 

 Apesar de 1946 ser o mais lucrativo, os primeiros anos da década é que são lembrados 

como os mais relevantes do período. Em 1940, Charles Chaplin dirige seu primeiro filme 

falado - O Grande Ditador -, e Alfred Hitchcock estreia em Hollywood,com Rebecca - A 

Mulher Inesquecível.  No ano seguinte, um dos mais controversos cineastas americanos, 

Orson Welles, dirige seu primeiro longa: Cidadão Kane, considerado por grande parte dos 

críticos o melhor filme de todos os tempos. Sobre o fenômeno Cidadão Kane, o pesquisador 

Mikel Koven in Schneider (2008) disserta que  

 

A complexidade narrativa do filme - embora nunca viole a continuidade e a 

causalidade clássicas de Hollywood - é um extraordinário tour de force, responsável 

em grande parte pela afirmação de Pauline Kael de que a verdadeira genialidade do 
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filme não está nas mãos do garoto-prodígio Welles, mas nas do roteirista Herman J. 

Mankiewicz (KOVEN in SCHNEIDER, 2008, p. 166). 

 

 Também em 1941, o diretor John Huston assina O Falcão Maltês, considerado o filme 

inaugural do gênero noir. Dirks (2010) destaca que a iluminação chiaroscuro de Cidadão 

Kane, além das primeiras produções do neo-realismo italiano, influenciaram diretamente o 

estilo visual do gênero então emergente. Sobre o noir, o autor completa: 

 

Até o final da Segunda Guerra Mundial, o gênero mais característico da época e 

mais associado à Hollywood de 1940 foi o film noir. O gênero reflete a maneira 

como Hollywood se sentia, e como enfrentou seus maiores desafios durante e após a 

guerra, de uma maneira mais sombria e cínica. Esse sombrio gênero pessimista, que 

literalmente significa filme negro, já estava germinado e evoluindo a partir dos 

filmes de gângster dos anos 30, com tramas sombrias, femmes fatales pouco 

confiáveis e os durões heróis fatalistas (DIRKS, 2010). 

 

  Ratificando que dera continuidade a sua “era de ouro”, Hollywood produziu inúmeros 

clássicos na década de 1940, entre eles: As Vinhas da Ira (1940) e Como Era Verde Meu Vale 

(1941) - ambos de John Ford -, Laura (Otto Preminger, 1944), Farrapo Humano (Billy 

Wilder, 1945), Os Melhores Anos de Nossas Vidas (William Wyler, 1946), À Beira do 

Abismo (Howard Hawks, 1946), A Felicidade Não se Compra (Frank Capra, 1946), Festim 

Diabólico (Alfred Hitchcock, 1948), O Tesouro de Sierra Madre (John Huston, 1948). 

 Nos anos 1950, no apogeu de seu poderio, Hollywood encontra-se imersa nas 

primeiras investigações da Comissão de Inquérito sobre as atividades antiamericanas. Essa 

crise de confiança tem efeitos negativos na política hollywoodiana. Paralelo a isso, o 

surgimento da televisão causa uma diminuição significativa no número de espectadores nos 

cinemas. Para Veillon (1993), a exposição de atores, diretores e produtores, convidados a 

testemunhar a respeito da influência comunista em Hollywood “condenou um mundo mítico a 

um ritual de humilhação do qual este saiu diminuído.” (VEILLON, 1993, p. 1). 

 

Tal encenação contribuiu tanto para denegrir o sistema hollywoodiano, fato desejado 

pelos políticos ansiosos por publicidade, quanto para o deslocamento de sua aura 

para outra mídia. O espetáculo da crise política une-se aos fundamentos da crise 

econômica. A televisão mostra o processo de um sistema que já condenara e cujas 

dificuldades registra antes de precipitar sua transformação (VEILLON, 1993, p. 1). 

 

 Rapidamente, “a televisão tornou-se um fenômeno social que revolucionou por 

completo os hábitos do público.” (VEILLON, 1993, p. 2). Morin (1989) explica que a crise 

causada pela concorrência com a televisão fez com que o cinema buscasse um modo de 
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superá-la. Assim, o tamanho das telas aumentou e a cor foi implantada definitivamente nos 

filmes. 

 Essa época marca, ainda, o declínio do star system, cujas últimas grandes estrelas são 

James Dean, Marlon Brando, Marylin Monroe e Brigitte Bardot, entre outras. “[...] a estrela 

ainda reina no cinema espetacular, mas já não é capaz de operar a síntese mitológica da época 

anterior.” (MORIN, 1989, p. 126). 

 

2.2  O nascimento da “Nova Hollywood” 

 

 A chegada dos anos 1960 decreta a instauração definitiva da crise (econômica e 

criativa) anunciada na década anterior. O cinema já não passa de um médium entre os mass 

media, uma diversão entre muitas outras. Morin complementa: 

 

À queda quantitativa corresponde uma diminuição qualitativa. O cinema já não é a 

pedra angular da cultura de massas, o caldo da cultura da individualidade moderna: a 

casa, a televisão, o carro, os weekends e as viagens configuram uma nova 

constelação cultural, na qual o cinema já não ocupa o lugar solar (1989, p. 122). 

 

 Inspirado pela Nouvelle Vague, o cinema norte-americano começa a viver uma fase 

experimental, semelhante ao que ocorrera na França, que logo ganha a etiqueta de cinema 

independente, ou underground. O pesquisador Antonio Costa (2003) destaca que, embora não 

haja entre os cineastas da época uma “linha unitária, pode-se identificar uma vontade comum 

de usar o cinema com a mesma liberdade e autonomia de outras formas de expressão.” (2003, 

p. 123). 

 

O cinema americano, para sobreviver, teve de renovar-se nas estruturas de produção, 

mas também em seus conteúdos e em seus meios expressivos. [...] Muitos dos 

pontos em que foi sintetizado o processo de renovação do cinema americano deixam 

transparecer a afirmação de uma espécie de “política de autores” análoga àquela que 

havia assinalado na França o advento da nouvelle vague. [...] Graças às vantagens da 

produção independente eles dão uma caracterização pessoal aos seus filmes; além 

disso, seus contatos com a tradição hollywoodiana não são aqueles da oposição 

radical, mas sim o de repensa mento, de revisão crítica (COSTA, 2003, p. 136). 

 

 Começa a nascer a chamada “Nova Hollywood”. Embora o termo tenha sido, 

inicialmente, referência aos filmes de arte desse período de renascimento, ele passou a 

designar as grandes produções americanas, a partir da década de 1970. O modelo de produção 

vigente na Hollywood dos anos 1960 estava ultrapassado. Segundo o jornalista e pesquisador 
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Peter Biskind (2009), a Nova Hollywood, em seu aspecto mais ambicioso, “era um 

movimento determinado a libertar o cinema de seu irmão gêmeo do mal, o comércio, 

tornando-o capaz de voar alto, cortando a atmosfera rarefeita de arte.” (2009, p. 16). 

 

Os cineastas dos anos 70 pretendiam derrubar os estúdios, ou pelo menos torná-los 

irrelevantes, por meio da democratização do processo de fazer filmes, colocando-o 

nas mãos de qualquer um com talento e determinação. Os avatares do movimento 

eram “cineastas”, não simplesmente “diretores” ou “montadores” ou “diretores de 

fotografia”; havia um esforço para destruir a hierarquia que tradicionalmente 

dominara as atividades técnicas (BISKIND, 2009, p. 16). 

 

 Para Biskind (2009), os cineastas que protagonizaram essa revolução assumiam o 

manto do artista, e não hesitavam em desenvolver um estilo pessoal para que os distinguissem 

uns dos outros. O autor destaca alguns dos nomes de maior expressão nessa espécie de 

transição pela qual Hollywood passava. A “primeira geração” é composta por: Peter 

Bogdanovich, Francis Ford Coppola, Dennis Hopper, Mike Nichols, Woody Allen, Alan J. 

Pakula, John Cassavetes, Hal Ashby, William Friedkin e Robert Altman, entre outros. Já a 

“segunda geração”, composta pelos baby boomers, nascidos durante e após a Segunda Guerra 

Mundial, incluía: Martin Scorsese, Steven Spielberg, George Lucas, John Millius, Paul 

Schrader, Brian De Palma e Terrence Malick. 

 De acordo com Morin (1989), “o aparato construído por Hollywood ao redor do filme-

modelo, simultaneamente realista e irrealista, euforizado pelo happy end” (1989, p. 122), 

começa a desmoronar a partir daí. A nova forma de fazer cinema não seguia as convenções 

tradicionais da narrativa. Eram filmes que “desafiavam a tirania da correção técnica, que 

quebravam os tabus da linguagem e do comportamento, que ousavam ter finais infelizes.” 

(BISKIND, 2009, p. 15). 

 Mesmo um pouco antes, ainda no início da década de 1960, a tão ambicionada 

liberdade artística no cinema hollywoodiano já era condicionada - timidamente - por um de 

seus estúdios, a United Artists. Biskind (2009) explica que, além de não interferir no controle 

criativo de seus filmes, a United Artists havia se tornado um “estúdio sem um estúdio”, ou 

seja, uma entidade de financiamento e distribuição. Assim, era possível oferecer uma 

participação mais generosa nos lucros, o que atraía mais projetos. Essa equação resultou na 

fase mais próspera da United Artists, que viveu seu auge com os filmes do agente James 

Bond, a série A Pantera Cor-de-Rosa e os faroestes de Sergio Leone protagonizados por Clint 

Eastwood. 

 Ao final da década, a maioria dos estúdios estava em péssimas condições financeiras. 



 

 
 

32 

Segundo Costa, a receita proposta pela Nova Hollywood baseava-se nos seguintes itens: 

 

a) produções de pequeno orçamento; 

b) pequenos orçamentos produtivos; 

c) busca de um público jovem; 

d) discussão dos valores ético-sociais sustentados pelo cinema precedente; 

e) atenção à política e aos costumes. 

f) construção de estilemas de caráter documentarista; 

g) renúncia dos estúdios e procura dos espaços cotidianos; 

h) mudança dos diretores dominantes; 

i) abandono do star system; 

h) revisão ideológica dos “gêneros clássicos” (COSTA, 2003, p. 136). 

 

 Seguindo à risca praticamente todos os itens descritos pelo autor, Bonnie & Clyde - 

Uma Rajada de Balas, de Arthur Penn, inaugurou oficialmente, em 1967, a nova fase do 

cinema norte-americano. Mascarello (2006) afirma que, a partir daí 

 

desponta em Hollywood um cinema que, não apenas por aliar procedimentos 

clássicos e modernos, como também por explorar temáticas americanas de uma ótica 

predominantemente crítica (e, em muitos casos, bastante ousada em sua 

representação da violência e da sexualidade), obterá sucesso num significativo 

contingente de crítica e público (MASCARELLO, 2006, p. 343).  

 

 Protagonizado por jovens e semi-desconhecidos atores como Warren Beatty, Faye 

Dunaway e Gene Hackman, o filme sobre o lendário casal de assaltantes foi lançado em meio 

a revolução sexual. Além disso, a Guerra do Vietnã estava em seu auge, e rapidamente Bonnie 

& Clyde tornou-se uma referência da contracultura, pois glamoriza, romanticamente, os foras 

da lei. Já não havia uma rígida distinção do que era “certo” e “errado”, e “a linha entre heróis 

e vilões tornou-se cada vez mais tênue.” (BISKIND, 2009, p. 51). No entanto, Biskind (2009) 

acredita que Bonnie & Clyde foi mais além, pois acabou “invertendo as polaridades morais 

convencionais. Os vilões do filme eram as tradicionais figuras de autoridade: pais, 

delegados.” (BISKIND, 2009, p. 51). 

 

O filme dizia “Vão se foder” não apenas para uma geração de americanos que estava 

do lado errado da crise de gerações e do lado errado da Guerra do Vietnã, mas 

também para uma geração de membros da Academia de Arte e Ciência 

Cinematográficas que ainda tinha esperança de se aposentar calmamente, com 

dignidade. Bonnie & Clyde tornou isso impossível, empurrando-os brutalmente 

porta afora, e toda essa geração entendeu perfeitamente o recado. [...] Bonnie & 

Clyde legitimava a violência contra o sistema, a mesma violência que ardia nos 

corações e mentes de centenas de milhares de oponentes frustrados da Guerra do 

Vietnã. [...] Bonnie & Clyde era um filme-manifesto (BISKIND, 2009, p. 51). 
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 Em 1969, outra produção abala consideravelmente o lado conservador de Hollywood: 

Sem Destino, de Dennis Hopper que, assim como Bonnie & Clyde, falava diretamente a uma 

geração de rebeldes, através de personagens igualmente transgressores. “Sem Destino também 

compartilhava com Bonnie & Clyde a raiva contra autoridades de um modo geral e pais em 

particular” (BISKIND, 2009, p. 77). Com Peter Fonda, Jack Nicholson e o próprio Hopper no 

elenco, o longa transita com naturalidade por temas que, à época, eram uma afronta aos bons 

costumes, como o consumo de drogas, hippies e a pregação da liberdade a todo o custo. 

 Tanto Bonnie & Clyde quanto Sem Destino - além de outras obras importantes para o 

período de renovação, como A Primeira Noite de Um Homem (Mike Nichols, 1967) e 

Perdidos na Noite (John Schlesinger, 1969) - buscaram seu espaço e renovaram também o 

público que frequentava as salas de exibição. A velha-guarda de Hollywood viu nisso uma 

boa notícia, afinal, as pessoas estavam voltando aos cinemas. Porém, segundo Biskind, a má 

notícia era que Sem Destino fora um tapa na cara dos conservadores, mais violento até que 

Bonnie & Clyde. “Ao contrário de [Warren] Beatty, que fazia parte da indústria, Hopper e 

Fonda eram renegados, detratores de Hollywood, o Vietcong de Beverly Hills.” (BISKIND, 

2009, p. 78). 

 Os filmes produzidos durante a década de 1970 deram continuidade ao “projeto” da 

Nova Hollywood. Eram longas frequentemente sem heróis, sem romance e sem alguém por 

quem torcer. Biskind (2009) reafirma a importância da década quando diz que “os filmes dos 

anos 70 mantêm intacto seu poder de perturbar; o tempo não lhes tirou o gume, e são tão 

provocadores hoje quanto o eram no dia em que foram lançados.” (2009, p. 15). O autor 

ilustra sua fala com dois exemplos: a profanação de símbolos religiosos em O Exorcista 

(William Friedkin, 1973) e a violenta sequência final de Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976). 

 Uma série de filmes, diretores e atores influentes até hoje surgiu na década de 1970. 

Considerada uma das maiores parcerias da história do cinema, Scorsese e Robert De Niro 

trabalharam juntos pela primeira vez em Caminhos Perigosos, de 1973. Taxi Driver e New 

York, New York (1977) deram sequência a uma colaboração que se estendeu pelas décadas 

seguintes, e rendeu obras influentes como Touro Indomável (1980) e Os Bons Companheiros 

(1990). 

 Outro nome fundamental para o período é o de Francis Ford Coppola. Entre seus 

principais trabalhos, estão A Conversação (1974), Apocalypse Now (1979) e os dois primeiros 

capítulos da saga da mafiosa família Corleone, O Poderoso Chefão (1972) e O Poderoso 

Chefão: Parte II (1974). 
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O Poderoso Chefão despertou alguma coisa na cultura do momento. O filme 

representava todas as coisas para todas as pessoas, o que era, talvez, como os 

marqueteiros em breve perceberiam, o sine qua non dos blockbusters. Por um lado, 

era essencialmente um filme dos anos 60. [...] Como Bonnie & Clyde e Sem Destino, 

O Poderoso Chefão criticava os valores da geração dos pais (BISKIND, 2009, p. 

170). 

 

 O termo blockbuster (“arrasa-quarteirão”, grande sucesso), aliás, passou a ser utilizado 

com frequência a partir de 1975, quando Steven Spielberg lança Tubarão, suspense sobre um 

grande predador que aterroriza os habitantes de uma cidade litorânea. Foi o primeiro êxito 

estrondoso da Nova Hollywood, pela primeira vez um filme ultrapassava a marca de 100 

milhões de dólares nas bilheterias norte-americanas. Hollywood havia reencontrado a 

estabilidade financeira. Costa (2003) aponta dois fatores que passaram a fazer parte da 

política da indústria cinematográfica a partir de Tubarão: 

 

- uma condução muito rigorosa da política de produção através de um controle de 

toda a cadeia, que vai da escolha do tema à publicidade e ao marketing; 

- uma presença sempre mais marcada no setor da televisão e nos outros meios, 

segundo um modelo de integração entre meios paralelos e entre as várias tecnologias 

(COSTA, 2003, p. 138). 

 

 Mascarello (2006) aponta que, no caso de Tubarão, a lógica de lançamento e 

publicidade por saturação (o filme estreou em 409 salas simultaneamente e teve intensa 

campanha na TV) “tem por objetivo transformar o filme em um evento nacional” (2006, p. 

347). Dois anos depois, em 1977, outros três fenômenos de público consolidam a “revolução 

dentro da revolução” que Hollywood vivia: Contatos Imediatos do Terceiro Grau, também de 

Spielberg, Os Embalos de Sábado à Noite (John Badham) e o maior blockbuster da década, 

Guerra nas Estrelas, de George Lucas. 

  

Tomados em conjunto, os três blockbusters de Spielberg, Lucas e Badham 

introduzem um sem-número de elementos [...] que pautarão a estratégia econômica 

da Hollywood pós-1975. Do ângulo do consumo, ainda que se mantenha e refine a 

idéia de segmentação, a indústria descobre no público adolescente e juvenil do 

período - o da apolítica geração pós-contracultura - o seu novo cliente massivo (que, 

em breve, será a esmagadora maioria) no circuito primário de exibição 

(MASCARELLO, 2006, p. 347). 

 

 Sobre Guerra nas Estrelas, especificamente, o autor ressalta que este constitui o 

primeiro exemplo de “filme-franquia”, dando início ao florescimento da indústria de negócios 

conexos, como brinquedos e roupas, e à prática das reprises e sequências. Biskind (2009) 
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complementa a observação de Mascarello: 

 

Star Wars acordou os estúdios para o potencial do merchandising, mostrando que a 

venda de livros, camisetas e bonecos podia ser uma fonte significativa de lucros. As 

investidas de merchandising de Star Wars, em vez de simplesmente promover o 

filme, como acontecia no passado, ganharam vida própria e renderam bem além de 3 

bilhões de dólares em direitos quando a trilogia Star Wars [composta, também, por 

O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi] foi relançada em 1997 (2009, p. 358). 

 

 Parte dos autores atribui a Spielberg e, principalmente, a Lucas o declínio do ciclo do 

cinema de arte americano, do qual faziam parte Scorsese, Robert Altman e William Friedkin, 

entre outros. Com uma tendência cada vez maior a “infantilização” do público-alvo, as 

produções de cunho artístico foram sendo deixadas de lado, dando lugar a um predomínio 

cada vez maior dos blockbusters. Após meia década de filmes com finais infelizes, narrativas 

fracionadas repletas de flashbacks, Lucas “reafirmava os prazeres da narrativa pura e simples, 

sem ironia, desenvolvida por personagens bidimensionais, cujas aventuras terminavam 

sempre bem.” (BISKIND, 2009, p. 359). 

 Amigos há algum tempo, a dupla, já consagrada, firma sua primeira parceria em 1981. 

Com produção e argumento de George Lucas, e dirigido por Steven Spielberg, Os Caçadores 

da Arca Perdida marca não apenas outro sucesso nas carreiras de ambos, como também mais 

um passo importante na consolidação do blockbuster como principal produto hollywoodiano. 

 No capítulo seguinte, vamos teorizar sobre a análise fílmica e as técnicas de 

distanciamento que o espectador comum deve levar em conta para que se torne um analista. 

Na sequência, vamos estudar os mitos, sua relevância dentro de um contexto histórico-

cultural, e a como eles se incoporam ao modelo da Jornada do Heroi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

36 

3  ANÁLISE FÍLMICA 

 

 Analisar um filme consiste em interpretar o real significado de suas imagens e da 

linguagem utilizada. Neste capítulo, destacaremos as características que o examinador deve 

observar, bem como as ferramentas de análise que facilitam a leitura de um filme. 

 Para Anne Goliot-Lété e Francis Vanoye (1994), a análise fílmica implica em uma 

mudança no perfil do espectador: deve-se deixar de ser um espectador “comum” e passar a ser 

um analista. Esse pesquisador deverá compreender, interpretar o filme estudado, pois 

“analisar um filme não é mais vê-lo, é revê-lo e, mais ainda, examiná-lo tecnicamente.” 

(GOLIOT-LÉTÉ; VANOYE, 1994, p. 12). Segundo os autores, as impressões resultantes do 

primeiro contato entre espectador e filme devem ser tratadas com cautela. Não é possível 

conduzir uma análise com base apenas nas primeiras impressões, já que a origem de algumas 

delas diz mais do espectador do que do filme. No entanto, esse “material bruto, resultante de 

um contato espontâneo, ou, pelo menos, menos controlado, com o filme, pode constituir um 

fundo de hipóteses sobre a obra” (GOLIOT-LÉTÉ; VANOYE, 1994, p. 13-14), que poderão 

exercer papel importante durante a análise. Assim, entende-se por atividade analítica o 

seguinte: 

 

Analisar um filme ou 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. É despedaçar, descosturar, desunir, 

extrair, separar, destacar e denominar materiais que não se percebem isoladamente 

“a olho nu”, uma vez que o filme é tomado pela totalidade. Parte-se, portanto, do 

texto fílmico para “desconstruí-lo” e obter um conjunto de elementos distintos do 

próprio filme. Através dessa etapa, o analista adquire um certo distanciamento do 

filme. Essa desconstrução pode naturalmente ser mais ou menos aprofundada, mais 

ou menos seletiva segundo os desígnios da análise (GOLIOT-LÉTÉ; VANOYE, 

1994, p. 15). 

 

 Elencam-se, então, uma série de ferramentas necessárias para o exercício da análise. 

De acordo com Laurent Jullier e Michel Marie (2009) essas ferramentas servem para 

caracterizar o estilo do filme, a fim de que o analista possa desmontá-las - facilitando a 

interpretação das partes, para que haja uma melhor compreensão do todo. Os autores 

classificam as ferramentas em três níveis distintos: do plano, da sequência e do filme inteiro. 

 

A leitura de um simples plano conduz quase certamente a entrar nos detalhes e na 

regulação dos parâmetros técnicos e a flertar com a leitura genética. Um passo para 

trás permite vislumbrar uma sequência - o encadeamento dos planos, o choque das 

imagens justapostas. O novo significado que nasce da consecução de duas figuras 
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consiste, assim, no que é essencial ao trabalho de leitura. A cenografia - uma 

composição que engloba o simples jogo das regulações técnicas - se revela e o filme 

começa a fazer sentido. Um passo a mais e, pela articulação das sequências entre 

elas, a obra se constitui, acabada, quase autônoma [...]. Nesse estágio, é possível 

apreciar a forma como a história foi contada e, literalmente, “falar do filme” 

(JULLIER; MARIE, 2009, p. 20). 

 

 No nível do plano, Jullier e Marie (2009) apontam, inicialmente, o ponto de vista da 

câmera como o parâmetro mais importante. “É o ponto de observação da cena, aquele de onde 

parte o olhar. Nenhum ponto de vista é neutro.” (JULLIER; MARIE, 2009, p. 22). A seguir, 

destacam a distância focal e profundidade de campo, cujo objetivo é ressaltar determinado 

objeto/personagem em cena. Logo, tem relação direta com o ponto de vista. O último 

parâmetro que intervém na construção do ponto de vista são os movimentos de câmera. Ainda 

no nível do plano, os autores elencam as luzes e cores e as combinações audiovisuais (ruídos, 

música, palavras). Já no nível da sequência, destacam-se a montagem - o ponto de corte entre 

dois planos; e a cenografia - posicionamento dos atores e da câmera no cenário.  

 Por fim, no nível do filme, a narrativa desempenha a função de principal ferramenta 

analítica. Segundo Goliot-Lété e Vanoye (1994), “é a narrativa que permite que a história 

tome forma, pois a história enquanto tal não existe. É uma espécie de magma amorfo.” (1994, 

p. 41). Dessa maneira, “quando se articulam a um conteúdo os componentes expressivos do 

filme adquirem uma razão de existir.” (GOLIOT-LÉTÉ; VANOYE, 1994, p. 41). 

 

[...] Um travelling por si só nada quer dizer. Adquire um sentido se acompanha 

determinado personagem, adquire outro se varre determinada paisagem... O 

conteúdo e a expressão formam um todo. Apenas sua combinação, sua associação 

íntima é capaz de gerar a significação. Não é possível pretender trabalhar sobre o 

sentido de um filme sem convocar de imediato e em sincronia a história e a maneira 

(GOLIOT-LÉTÉ; VANOYE, 1994, p. 41-42). 

 

 De acordo com Jullier e Marie (2009), durante a análise (ainda que não restrinja-se a 

ela) ocorrem quatro pequenos jogos de posicionamento entre filme e analista: participação, 

transgressão, cumplicidade e vertigem. 

 A participação - também conhecida como “identificação” - trabalha com a idéia de que 

o espectador é convidado a participar da cena e “modelará as sensações e os pensamentos do 

outro sem ter de agir de verdade, nem se preocupar com a segurança do seu corpo real.” 

(JULLIER; MARIE, 2009, p. 69). 

 A transgressão trata do desrespeito com alguma convenção tradicional (seja 

cinematográfica ou não) e “sacia o desejo  de não fazer o que nos parece bom - mas „desfrutar 
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livremente‟ - quando se está cansado da sociedade gregária e das regras estabelecidas [...].” 

(JULLIER; MARIE, 2009, p. 69). Basicamente, também exerce uma função semelhante a da 

participação, haja vista a dependência de o espectador se identificar e se afeiçoar com a 

situação apresentada. 

 Já a cumplicidade une filme e público por meio de uma “cultura comum”. Geralmente 

está presente nas homenagens/paródias que certos filmes fazem a outros, como ocorre em 

Shrek 2 (Andrew Adamson e Kelly Asbury, 2004) e na série Todo Mundo em Pânico. 

Segundo Jullier e Marie, “a cumplicidade varia segundo a competência do espectador.” 

(JULLIER; MARIE, 2009, p. 70). 

 Finalmente, a vertigem baseia-se na utilização de figuras audiovisuais às quais reagem 

partes do aparelho perceptivo humano. 

 

Nos filmes pós-modernos, a vertigem e a cumplicidade se unem facilmente. As 

avalanches de piscadelas, de alusões e de pequenas cotoveladas amigáveis que o 

filme dispara em série criam uma mistura vertiginosa de participação e 

distanciamento. O espectador está ao mesmo tempo dentro da história e fora dela, 

consciente de estar sendo submetido a um quizz (JULLIER; MARIE, 2009, p. 70). 

  

 O roteiro de um filme é outra peça importante a ser estudada durante a análise. De 

acordo com Goliot-Lété e Vanoye (1994, p. 62), às vezes os eles “referem-se a modelos 

estruturais, a grandes esquemas narrativos oriundos do patrimônio universal, suportes de 

conteúdos simbólicos e até míticos.” Essa estrutura padronizada é utilizada, segundo Jullier e 

Marie (2009), na maioria dos filmes. São histórias que apresentam o protagonista em situação 

de desequilíbrio. “Em geral esse desequilíbrio toma a forma de uma tarefa que exige ser 

realizada, uma busca que invoca uma conclusão, ou um objeto que provoca a cobiça.” 

(JULLIER; MARIE, 2009, p. 60). O personagem necessita estar munido de um propósito para 

retornar ao pleno equilíbrio, como acontece com Frodo Baggins na série O Senhor dos Anéis 

(Peter Jackson), que precisa destruir o anel para cessar um conflito que se estende há décadas; 

ou em Batman (Tim Burton, 1989), onde o personagem-título precisa eliminar seu arqui-rival 

Coringa para tentar superar o trauma da morte de seus pais, causada pelo vilão. 

 Retomando os conceitos de Goliot-Lété e Vanoye (1994), entende-se que o roteiro 

 

[...] estrutura uma narrativa (uma sequência lógica de eventos, de relações entre 

personagens, de conflitos, um conjunto de informações a serem distribuídas pelo 

filme para garantir a compreensão e a verossimilhança) e uma progressão dramática 

(de acordo com as regras de alternância entre tempos fortes e tempos fracos  e as da 

progressão contínua da tensão até o desenlace, passando pelo “clímax”) [...] 

(GOLIOT-LÉTÉ; VANOYE, 1994, p. 63). 
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 Entre as estruturas pré-definidas em que se apóiam os roteiros, a “jornada do heroi” é, 

provavelmente, a mais utilizada - especialmente no cinema hollywoodiano. Christopher 

Vogler (2006, p. 35), afirma que “todas as histórias consistem em alguns elementos 

estruturais comuns, encontrados universalmente em mitos, contos de fada, sonhos e filmes.” 

Assim é a jornada do heroi, uma estrutura baseada em conceitos mitológicos, presente com 

freqüência em histórias de cunho aventuresco. 

 Antes de se estudar a jornada do heroi, porém, deve-se compreender os mitos, seus 

significados e importância dentro dessa estrutura narrativa. 

 

3.1  Os mitos 

 

 Os mitos estão inseridos em todo o tipo de cultura, desde o início dos tempos. Suas 

figuras já se faziam presentes nas antiguidades grega e romana e até mesmo antes, durante a 

época das cavernas. Joseph Campbell (2009) conceitua mito como: 

 

[...] histórias de nossa busca da verdade, de sentido, de significação, através dos 

tempos. Todos nós precisamos contar nossa história, compreender nossa história. 

Todos nós precisamos compreender a morte e enfrentar a morte, e todos nós 

precisamos de ajuda em nossa passagem do nascimento à vida e depois à morte. 

Precisamos que a vida tenha significação, precisamos tocar o eterno, compreender o 

misterioso, descobrir o que somos (CAMPBELL, 2009, p. 5). 

 

 Contamos histórias para tentar harmonizar nossas vidas com a realidade, para entrar 

em acordo com o mundo. Segundo Campbell (2009), os mitos nos ajudam a procurar uma 

experiência de estar vivos, de modo que isso ressoe no interior de nosso ser e faça com que 

nos sintamos, de fato, vivos. “Eles [os mitos] ensinam que você pode se voltar para dentro, e 

você começa a captar a mensagem dos símbolos.” (2009, p. 6). 

 As histórias mitológicas variam de acordo com quem conta e, principalmente, da 

cultura de que faz parte. No entanto, sua estrutura é universal. O que ocorre é uma adaptação 

de cultura para cultura, em que modificam-se elementos específicos, mas raramente a ordem 

dos acontecimentos. “É como se a mesma peça fosse levada de um lugar a outro, e em cada 

lugar os atores locais vestissem costumes locais e encenassem a mesma velha peça” 

(CAMPBELL, 2009, p. 40). Sobre mitologia, Campbell (2009) acrescenta: 

 

A mitologia tem muito a ver com os estágios da vida, as cerimônias de iniciação, 
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quando você passa da infância para as responsabilidades do adulto, da condição de 

solteiro para a de casado. Todos esses rituais são ritos mitológicos. Todos têm a ver 

com o novo papel que você passa a desempenhar, com o processo de atirar fora o 

que é velho para voltar com o novo, assumindo uma função responsável. Quando um 

juiz adentra o recinto do tribunal e todos se levantam, você não está se levantando 

para o indivíduo, mas para a toga que ele veste e para o papel que ele vai 

desempenhar (CAMPBELL, 2009, p. 12). 

 

 De acordo com o autor, “quando se torna modelo para a vida dos outros, a pessoa se 

move para uma esfera tal que se torna passível de ser mitologizada” (CAMPBELL, 2009, p. 

16). Isso acontece com freqüência no cinema, quando atores e atrizes transcendem a profissão 

que exercem e tornam-se objeto de idolatria, endeusados, muito graças a identificação do 

público com as ações de seus personagens na tela. 

 No momento em que define mito como “história sobre deuses”, Campbell obriga-se a 

responder à seguinte pergunta: que é um deus? “Um deus é a personificação de um poder 

motivador ou de um sistema de valores que funciona para a vida humana e para o universo” 

(CAMPBELL, 2009, p. 24). Dessa maneira, o autor acrescenta que existem duas espécies 

diferentes de mitologia, posto que “há também mitos e deuses que têm a ver com sociedades 

específicas” (CAMPBELL, 2009, p. 24). Logo, existe a mitologia da qual o indivíduo faz 

parte, que o relaciona com sua própria natureza. E há a mitologia que liga o indivíduo a uma 

sociedade restrita. “Você não é apenas um homem natural, é membro de um grupo particular” 

(CAMPBELL, 2009, p. 24). 

 Todas as histórias mitológicas possuem um protagonista, uma figura que conduzirá o 

desenlace da trama para, ao final, alcançar seu objetivo. Esse personagem é o heroi. Segundo 

Campbell (2009), o heroi é aquele que “descobriu ou realizou alguma coisa além do nível 

normal de realizações ou de experiência. [...] é alguém que deu a própria vida por algo maior 

que ele mesmo” (CAMPBELL, 2009, p. 131). 

  

A façanha convencional do heroi começa com alguém a quem foi usurpada alguma 

coisa, ou que sente estar faltando algo entre as experiências normais franqueadas ou 

permitidas aos membros da sociedade. Essa pessoa então parte numa série de 

aventuras que ultrapassam o usual, quer para recuperar o que tinha sido perdido, 

quer para descobrir algum elixir doador da vida. Normalmente, perfaz-se um círculo, 

com a partida e o retorno (CAMPBELL, 2009, p. 131-132). 

 

 O autor destaca que há duas espécies de herois. Os que se preparam responsável e 

intencionalmente para realizar suas proezas, e os que são lançados à aventura, geralmente sem 

aviso e intenção prévios. 

 A presença do heroi em uma história implica na utilização do tradicional conflito entre 
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o bem e o mal. Guerra nas Estrelas é, de acordo com Campbell (2009), o filme que retomou 

essa estrutura mitológica tradicional, pois sua história apresenta todos os elementos que 

caracterizam a jornada do heroi. O diretor e roteirista do longa, George Lucas, reconhece que 

se serviu da obra do próprio Campbell para construir a saga do heroi Luke Skywalker, 

continuada em O Império Contra-Ataca (1980) e concluída em O Retorno de Jedi (1983). 

 Assim, a partir dos conceitos de Campbell, desenvolve-se a jornada do heroi. Esse 

roteiro padrão trata de questões universais e simples que, segundo Vogler (2006), podem 

parecer infantis. “Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou quando morrer? O que é bem e 

o que é mal? Como devo agir com o bem e o mal? Como será o amanhã? Para onde foi o 

ontem? Será que tem alguém lá em cima?” (VOGLER, 2006, p. 49). Ainda sobre a definição 

de jornada do heroi, o autor afirma: 

 

O modelo da Jornada do Heroi é universal, ocorrendo em todas as culturas, em todas 

as épocas. Suas variantes são infinitas, como os membros da própria espécie 

humana, mas sua forma básica permanece constante. A Jornada do Heroi é um 

conjunto de elemento extremamente persistente, que jorra sem cessar das mais 

profundas camadas da mente humana. Seus detalhes são diferentes em cada cultura, 

mas são fundamentalmente sempre iguais (VOGLER, 2006, p. 48). 

 

 À essa jornada são atribuídos 12 estágios. Segundo Vogler (2006), esse antigo modelo 

narrativo pode emergir naturalmente no inconsciente do escritor/roteirista, tal é a quantidade 

de histórias que lançam mão desse recurso. São eles: 1) Mundo Comum, 2) Chamado à 

Aventura, 3) Recusa do Chamado, 4) Encontro com o Mentor, 5) Travessia do Primeiro 

Limiar, 6) Testes, Aliados, Inimigos, 7) Aproximação da Caverna Oculta, 8) Provação, 9) 

Recompensa (Apanhando a Espada), 10) Caminho de Volta, 11) Ressurreição e 12) Retorno 

com o Elixir. 

 Durante as doze etapas da jornada, o heroi será acompanhado por inúmeros 

personagens cujas características influenciarão suas decisões e terão importância fundamental 

à história. Essas figuras são conhecidas como Arquétipos.  

  

3.2  A Jornada do Heroi 

 

3.2.1  Os Arquétipos 

 

 Para analisarmos os estágios da jornada do herói, é necessário que conheçamos antes 

os personagens que povoam a história, uma vez que ele são os responsáveis por seu 
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andamento.Vogler (2006) aponta que se observarmos atentamente as histórias, encontraremos 

um padrão recorrente também nos personagens. Geralmente são: 

 

[...] herois que partem em busca de alguma coisa, arautos que chamam à aventura, 

homens e mulheres velhos e sábios que lhes dão certos dons mágicos, guardiões de 

entrada que parecem bloquear seu caminho, companheiros de viagem que se 

transformam, mudam de forma e os confundem, vilões nas sombras que tentam 

destruí-los, brincalhões que perturbam o status quo e trazem um alívio cômico 

(VOGLER, 2006, p. 69). 

 

 O termo “arquétipo” foi empregado pelo psicólogo suíço Carl Jung e, segundo Vogler 

(2006), designa “antigos padrões de personalidade que são uma herança compartilhada por 

toda a raça humana” (p. 69). Contudo, o autor ressalta que não há, necessariamente, um 

engessamento desse padrão. Os arquétipos podem - e devem - ser encarados como “funções 

flexíveis de um personagem e não como tipos rígidos de personagem” (VOGLER, 2006, p. 

71). 

 

Isso explica como um personagem numa história pode manifestar qualidades de 

mais de um arquétipo. Pode-se pensar nos arquétipos como máscaras, usadas 

temporariamente pelos personagens à medida que são necessárias para o avanço da 

história (VOGLER, 2006, p. 71). 

 

 Embora haja um sem número de arquétipos, para o autor, os mais úteis em uma 

narrativa são: o Heroi, o Mentor, o Guardião de Limiar, o Arauto, o Camaleão, a Sombra e o 

Pícaro. 

 O Heroi é aquele cujo propósito dramático é dar à plateia uma janela para a história. 

São personagens que têm “qualidades com as quais todos nós podemos nos identificar e nas 

quais podemos nos reconhecer” (VOGLER, 2006, p. 77). As histórias nos convidam a investir 

no Heroi parte de nossa identidade, e para isso, de acordo com Vogler (2006), é necessário 

que ele traga consigo, também, características negativas, como todo indivíduo comum. 

 

Em certo sentido, durante algum tempo, nós nos transformamos no Heroi. 

Projetamo-nos na psique do Heroi, vemos o mundo com seus olhos. Os Herois 

precisam ter algumas características admiráveis, para que queiramos ser como eles. 

[...] Mas os Herois também precisam ser seres humanos únicos, e não criaturas 

estereotipadas ou deuses metálicos, sem manchas e previsíveis. [...] Um heroi bem 

construído pode ser decidido, dispersivo, encantador, esquecido, impaciente, forte de 

corpo, mas fraco de coração, tudo ao mesmo tempo. É a combinação especial dessas 

qualidades que dá á plateia a noção de que o Heroi é único, uma pessoa real, e não 

um tipo (VOGLER, 2006, p. 77-8). 
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 O Mentor geralmente é uma figura positiva que ajuda e/ou treina o heroi. “Esse 

arquétipo se expressa em todos aqueles personagens que ensinam e protegem os herois e lhes 

dão certos dons” (VOGLER, 2006, p. 89). Ele pode ser encontrado nas mais variadas figuras e 

de diversas maneiras, como por exemplo, o Mentor Caído, que ainda está trilhando sua 

jornada de heroi, mas passa por um momento de crise onde o heroi será fundamental para que 

ele retome seu caminho. 

 Já o Guardião de Limiar age como um obstáculo temporário durante a jornada do 

heroi. Para Vogler (2006),“testar o heroi é a função dramática primordial do Guardião de 

Limiar” (p. 104). Raramente ele é, porém, o vilão da história. “Os herois bem-sucedidos 

aprendem a reconhecer que o Guardião de Limiar não é um inimigo ameaçador, mas um 

Aliado útil” (VOGLER, 2006, p. 106). 

 O arquétipo do Arauto costuma surgir no início do primeiro ato, e é o responsável por 

chamar o heroi à aventura e tirá-lo de seu mundo comum. “Os Arautos fornecem motivação, 

lançam um desafio ao heroi e desencadeiam a ação da história” (VOGLER, 2006, p. 111). 

Conforme o autor, o Arauto pode ser uma pessoa ou uma força, e é possível que seja apenas 

um modo de levar ao heroi a notícia de que a aventura se aproxima. 

 Um dos arquétipos mais úteis à narrativa é o do Camaleão. São figuras “cuja principal 

característica é que parecem estar sempre mudando, do ponto de vista do heroi” (VOGLER, 

2006, p. 115). Os camaleões podem mudar de aparência ou de estado de espírito. Geralmente 

heroi e público confundem-se com suas atitudes, e é difícil ter certeza do que eles são, de fato. 

 A Sombra, por sua vez, costuma representar o vilão, o inimigo do heroi e carrega 

consigo a energia do lado obscuro. Segundo Volger (2006), 

 

A função da Sombra no drama é desafiar o heroi e apresentar a ele um oponente à 

altura em sua luta. As Sombras criam conflito e trazem à tona o que o heroi tem de 

melhor, ao colocá-lo numa situação que ameaça sua vida. Costuma-se dizer que uma 

história é tão boa quanto seu vilão, porque um inimigo forte obriga o heroi a crescer 

no desafio (VOGLER, 2006, p. 125). 

 

 O autor alerta para a existência de um tipo perigoso de vilão, a pessoa convencida de 

que sua causa é justa e que nada pode detê-la.  “A sincera certeza de Hitler de que tinha razão, 

e de que era até heróico, permitiu que ele ordenasse as maiores atrocidades para atingir seus 

objetivos” (VOGLER, 2006, p. 127). 

 Finalmente, há o Pícaro, que trabalha como uma espécie de “alívio cômico” em 

momentos tensos e dramaticamente mais carregados. Vogler (2006) aponta que os Pícaros, 
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“ao provocarem nossas gargalhadas saudáveis, ajudam-nos a perceber nossos vínculos 

comuns, apontando as bobagens e a hipocrisia” (VOGLER, 2006, p. 129). 

 Assim, após a apresentação dos arquétipos, temos suporte para compreender melhor os 

estágios que compõem a jornada do heroi. 

 

3.2.2  Os estágios da jornada 

 

 Normalmente, as histórias são divididas em três atos. O primeiro apresenta os 

personagens em seu mundo habitual e o desafio que levará o heroi de seu Mundo Comum até 

o Mundo Especial, onde ocorre a aventura. No segundo ato, desenvolve-se a ação, e é aqui 

que o heroi passará por Testes e conhecerá seus Aliados e Inimigos. Ao final desse ato, ele irá 

ganhar uma Recompensa igualmente cobiçada pelo inimigo, e precisará enfrentar a 

perseguição de seus algozes para retornar. O desfecho da trama acontece no terceiro ato, onde 

o heroi chega o mais próximo possível da morte e retorna, triunfante, ao Mundo Comum, com 

o Elixir. 

 O quadro abaixo, proposto por Vogler (2006), ilustra a ordem dos estágios da jornada 

do heroi: 

 

 

Figura 01: Os 12 estágios da jornada do heroi 
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 O Estágio 1 compreende o Mundo Comum, o mundo da vida cotidiana. É a 

apresentação da história e, principalmente, do heroi. Segundo Vogler (2006), “os momentos 

iniciais são uma poderosa oportunidade para dar o tom e criar uma impressão” (p. 139). 

 

Como muitas histórias são viagens que levam os herois e as plateias para Mundos 

Especiais, a maioria delas começa estabelecendo um Mundo Comum como base 

para a comparação. O Mundo Especial de uma história só é especial se puder ser 

contrastado a um cotidiano, com as questões de todo dia, das quais o heroi é 

retirado. O Mundo Comum é o contexto, a base, o passado do heroi (VOGLER, 

2006, p. 143). 

 

 Para o autor, é de importância vital a maneira como o heroi é introduzido à cena. “O 

primeiro comportamento que vemos deve ser característico, deve definir e revelar o 

personagem” (VOGLER, 2006, p. 147). 

 No Estágio 2, o heroi é convocado a embarcar rumo ao Mundo Especial. É o Chamado 

à Aventura. Com frequência, é preciso algum evento para dar partida na história. Vogler 

(2006) afirma que o Chamado “pode vir sob a forma de uma mensagem ou um mensageiro 

[...] e pode agir sobre o heroi como uma tentação, [...] o brilho do ouro, o boato sobre um 

tesouro, o canto da seria da ambição” (p. 162-163). 

 O Estágio 3 é uma consequência direta do segundo, a Recusa do Chamado. Nesse 

momento, o heroi reluta em aceitar a tarefa que lhe foi proposta, geralmente dando uma 

interminável lista de desculpas. De acordo com Vogler (2006), essa reação inicial é natural. 

 

A pausa para medir as consequências faz com que o engajamento na aventura seja 

uma verdadeira escolha, na qual o heroi, após este período de hesitação ou recusa, 

dispõe-se a jogar a vida contra a possibilidade de atingir sua meta. Também obriga o 

heroi a examinar a busca com cuidado e, talvez, a redefinir seus objetivos 

(VOGLER, 2006, p. 172). 

 

 Na sequência, ocorre o Encontro com o Mentor. O Estágio 4 é o momento em que o 

heroi “recebe as provisões, o conhecimento e a confiança necessários para superar o medo e 

começar sua aventura” (VOGLER, 2006, p. 181). Porém, o autor ressalta que nem sempre há 

a necessidade de haver o encontro físico, pois o arquétipo do Mentor pode ser representado 

não por uma pessoa, mas por uma fonte de energia e sabedoria. 

 O primeiro ato é encerrado com o Estágio 5, a Travessia do Primeiro Limiar, que, nas 

palavras de Vogler (2006), é “um ato voluntário, pelo qual o heroi se compromete 

integralmente com a aventura” (p. 195). Trata-se do limite entre os dois mundos. A partir 



 

 
 

46 

daqui, o heroi não poderá mais voltar. “O Primeiro Limiar é o momento em que as rodas do 

avião deixam o solo e o avião começa a voar” (VOGLER, 2006, p. 202). 

 Tem início, então, o segundo ato. O Estágio 6, Testes, Aliados, Inimigos, representa a 

chegada do heroi ao Mundo Especial. Essa experiência nova trará consigo alguns testes que, 

embora não sejam tão desafiadores como os que estão por vir, costumam ser obstáculos 

difíceis. Nesse ponto, o protagonista ganha aliados, mas pode chamar a atenção da Sombra e 

desencadear uma série de acontecimentos ameaçadores. 

 O Estágio 7, Aproximação da Caverna Oculta, marca a preparação final para a 

provação central da jornada. “Novas percepções são testadas, superam-se os obstáculos finais 

para se chegar ao coração da aventura” (VOGLER, 2006, p. 227). A aproximação ousada, 

segundo Vogler (2006), é um recurso utilizado por herois confiantes e decididos. 

 Agora o heroi precisará, literalmente, provar seu valor. O Estágio 8, conhecido como 

Provação, “é um dos principais núcleos nervosos da história. Muitos fios da história do heroi 

conduzem a ela, e muitos fios de possibilidades e mudanças saem dela para um outro lado” 

(VOGLER, 2006, p. 231). Esse estágio costuma ser o principal acontecimento do segundo 

ato, mas não deve ser confundido com o clímax da jornada. É um momento em que o heroi 

tem que morrer, para poder, a seguir, renascer. 

 No Estágio 9, o heroi experimenta as consequências de sobreviver à morte. É A 

Recompensa, o momento de triunfo, em que o heroi finalmente toma posse do que estava 

procurando. Nesse estágio, conforme Vogler (2006), “vai ser preciso refazer as forças para 

voltar ao outro mundo, por isso se dá um tempo para descanso, recuperação, reabastecimento” 

(p. 256). Durante esse período costumam ocorrer, ainda, cenas de amor, pois o heroi merece 

ser amado após mostrar sua disposição para o sacrifício. 

 O desfecho da história se aproxima e, com ele, chega o Estágio 10: o Caminho de 

Volta. Marco do início do terceiro ato, esse estágio representa o “momento em que os herois 

se dedicam novamente à aventura. Alcançaram um patamar de conforto e devem sair dele” 

(VOGLER, 2006, p. 273). No entanto, o heroi deve tomar alguns cuidados, caso contrário, as 

forças do mal que ainda resistem poderão contra-atacar. 

 

Muitas vezes os herois aprendem que os vilões ou Sombras que não foram 

completamente derrotados poderão levantar-se mais fortes do que antes. [...] Se o 

elixir não foi dado livremente, mas roubado das forças centrais, poderá haver 

repercussões perigosas (VOGLER, 2006, p. 274). 

 

 Para que o heroi volte para casa, será preciso passar pelo mais perigoso dos testes, a 
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Ressurreição. É o Estágio 11, parecido com a Provação, mas ligeiramente diferente. Trata-se 

do clímax da história, o último contato com a morte. “Não se trata apenas de uma ameaça ao 

heroi, mas ao mundo inteiro. Em outras palavras, o risco do jogo nunca foi tão alto” 

(VOGLER, 2006, p. 284). 

 Finalmente, após superar todos os obstáculos e sobreviver à morte, o heroi regressa a 

seu ponto de partida. O Retorno com o Elixir marca o Estágio 12 da jornada. 

 

O Heroi e o público trazem consigo o Elixir desta aventura, mas a busca de integrar 

as lições continua. Cada um de nós é que deve definir que Elixir é esse - sabedoria, 

experiência, dinheiro, amor, fama, ou a emoção de toda uma vida. Mas uma boa 

história, bem como uma boa jornada, deixa conosco um Elixir que nos transforma, 

nos torna mais conscientes, mais vivos, mais humanos, mais inteiros, mais parte de 

tudo o que existe. O círculo da Jornada do Heroi está completo (VOGLER, 2006, p. 

320). 

 

 Assim, a partir do modelo proposto por Vogler, iremos analisar a jornada do heroi no 

filme Os Caçadores da Arca Perdida. Deve-se porém, segundo o próprio autor, permitir ao 

objeto de análise alguns desvios em relação a estrutura básica da jornada. “A Jornada do 

Heroi é apenas uma linha-mestra, um ponto de partida para que você possa forjar sua própria 

história e suas regras pessoais” (VOGLER, 2006, p. 327). No capítulo a seguir, 

apresentaremos o filme, seus personagens e como ele se adequa aos conceitos de Vogler. 
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4  ANÁLISE DO FILME OS CAÇADORES DA ARCA PERDIDA 

 

 Lançado pela Paramount Pictures no dia 12 de junho de 1981, Os Caçadores da Arca 

Perdida (Raiders of the Lost Ark) tornou-se o filme de maior sucesso daquele ano, com um 

faturamento de U$ 384 milhões em bilheteria
1
. Seu sucesso não é, porém, meramente 

comercial. Ainda hoje, após 30 anos de sua estreia, o longa-metragem permanece como um 

sólido exemplo do chamado cinema de entretenimento, e figura em 66º na lista dos 100 

Melhores Filmes Americanos da história, formulada em 2007 pelo AFI (American Film 

Institute). 

 Os Caçadores da Arca Perdida é o primeiro filme da série protagonizada pelo 

arqueólogo Henry Walton Jones Jr., mais conhecido por Indiana Jones. Dirigida por Steven 

Spielberg, a história narra a saga de Indiana, um pacato professor universitário cuja faceta 

aventuresca surge quando, munido de chicote, jaqueta de couro e um chapéu fedora, parte em 

busca de artefatos perdidos nos lugares mais remotos do globo. Indiana Jones é uma criação 

de George Lucas, cuja inspiração tem relação com os seriados de matinês dos anos 30 e 40. 

Segundo Spielberg, há, também, um pouco de James Bond na construção do personagem 

interpretado pelo ator Harrison Ford. Sobre isso, o crítico Pablo Villaça (2008) afirma: 

 

Alternando entre sua faceta acadêmica, almofadinha, de professor universitário e a 

de aventureiro destemido, Indiana é um personagem sempre divertido e rico - e sua 

paixão por arqueologia e seu conhecimento enciclopédico de História nos levavam 

até mesmo a ignorar como sua pose de professor mais parecia uma homenagem 

implausível (ainda que ótima) às identidades secretas dos grandes super-heróis - e, 

ao melhor estilo Clark Kent, até mesmo seus óculos eram descartados quando a 

persona heróica surgia em cena (VILLAÇA, 2008). 

 

 Ambientada em 1936, a trama de Caçadores tem início quando, após retornar de uma 

missão parcialmente fracassada na América do Sul, Indiana é recrutado pelo governo 

americano para o que seria sua maior aventura até então: localizar a Arca da Aliança
2
 antes 

que os nazistas o façam. Motivado pela magnitude do tesouro, o heroi parte para o Egito, onde 

- acredita-se - está a Arca. Lá, junto de um antigo colega de profissão, Sallah, e da ex-

namorada, Marion Ravenwood, ele enfrenta uma série de desafios físicos (uma sangrenta luta 

                                                           
1
 Números do site Box Office Mojo (http://boxofficemojo.com/movies/?id=raidersofthelostark.htm). Acesso em 

30/10/2011. 
2
 Segundo o livro do Êxodo, a montagem da Arca foi orientada por Moisés, que por instruções divinas indicou 

seu tamanho e forma. Nela foram guardadas as duas tábuas da lei; a vara de Aarão; e um vaso do maná. Estas 

três coisas representavam a aliança de Deus com o povo de Israel. Para judeus e prosélitos a Arca não era só uma 

representação, mas a própria presença de Deus. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Arca_da_Aliança>. 
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com um soldado) e psicológicos (sua fobia por cobras). O desejo de ter o nome na história, 

aliado ao crescente medo de ver o exército de Hilter por as mãos no objeto, faz Indiana 

embarcar em uma jornada sem precedentes. 

 Apesar de ser um tema delicado, o nazismo é apresentado no filme de maneira 

caricata, mas como a perigosa força vilanesca que foi, de fato, na história mundial. Judeu, 

Spielberg fez questão de - ainda que nas entrelinhas - repudiar as políticas e filosofias 

nazistas, além de atentar para a incoerência de que a Arca (cuja origem é judaica) era 

cobiçada por Hitler para fins maléficos. Segundo o crítico Roger Ebert (2005), o filme contém 

“os sonhos de um garoto judeu que imaginou destruir os nazistas definitivamente” (p. 114). 

 

Os nazistas eram os vilões prediletos dos seriados de sábado, mais pelas roupas e 

pelos sotaques do que por suas convicções maléficas. Neste filme Spielberg ressalta 

os valores nazistas para depois destruí-los: Os Caçadores da Arca Perdida tem todas 

as qualidades de um exuberante seriado e, ainda mais, uma pauta religiosa e política. 

O fato de Spielberg colocar sua mensagem nas entrelinhas da ação torna-a ainda 

mais eficaz. Os Caçadores da Arca Perdida talvez tenham uma superestrutura 

impessoal,  mas seus alicerces são pessoais e apaixonados (EBERT, 2005, p. 115). 

 

 Os Caçadores da Arca Perdida representou um momento importante nas carreiras de 

todos os profissionais envolvidos. Steven Spielberg, embora já houvesse dirigido sucessos de 

público e crítica como Tubarão e Contatos Imediatos do Terceiro Grau, conseguiu realizar 

seu primeiro filme dentro do cronograma e orçamento inicialmente estipulados. Já Harrison 

Ford, conhecido do grande público por sua performance como o bad boy Han Solo da série 

Guerra nas Estrelas, firmou definitivamente sua carreira em Hollywood graças ao intrépido 

arqueólogo. Sobre a relevância do filme à época de seu lançamento, destacamos o seguinte 

fragmento escrito pelo crítico Roberto Sadovski (2008): 

 

Os Caçadores da Arca Perdida estreou e virou mania. Do tema inesquecível de John 

Williams aos bordões (“Não é a idade, é a quilometragem”), Lucas, Spielberg, Ford 

e Cia. criaram um novo ícone e mostraram o quanto as plateias ansiavam por um 

heroi falível, charmoso e com quem elas se identificassem. No ano seguinte, 

Caçadores foi indicado para nove Oscar - inclusive melhor filme - , tendo faturado 

as estatuetas de melhor direção de arte, efeitos especiais, edição de som e efeitos 

sonoros. Era o nascimento de uma nova lenda. (SADOVSKI, 2008). 

 

 Com o bom desempenho do filme, a Paramount abriu caminho para as sequências de 

Os Caçadores da Arca Perdida. Em 1984, chegou aos cinemas Indiana Jones e o Templo da 

Perdição (Indiana Jones and the Temple of Doom) e, em 1989, Indiana Jones e a Última 

Cruzada (Indiana Jones and the Last Crusade) encerrou a trilogia. Em 2008, após um longo 
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hiato de 19 anos, a série foi retomada com Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal 

(Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull), sempre com direção de Spielberg e 

com Ford no papel principal. 

  

4.1  Os personagens de Os Caçadores da Arca Perdida 

 

 Embora seja um filme com toques fantásticos e até mesmo surreais, Os Caçadores da 

Arca Perdida possui personagens que em poucos aspectos lembram protagonistas de uma 

história de aventura. São pessoas normais, tanto heroi, quanto mocinha ou vilão, inseridos em 

um cenário que lhes é pouco (ou nada) comum. Segundo Joanna Berry in Schneider (2008), 

 

Seu heroi é um cara complicado e longe de ser perfeito que transita na tênue 

fronteira entre roubar objetos valiosos e protegê-los. Os vilões - em especial o rival 

arqueológico de Indy, Belloq (Paul Freeman) - não são muito diferentes do heroi, 

exceto por sua motivação (ganância ao invés de preservação histórica). A heroína, 

Marion (Karen Allen), também não é a típica donzela em perigo, mas uma mulher 

forte que (quase sempre) sabe se virar sozinha e não precisa de heroi algum 

(BERRY in SCHNEIDER, 2008, p. 668).  

  

 O arquétipo do Heroi é encontrado no protagonista da trama, Indiana Jones. É ele 

quem melhor traduz a definição grega do vocábulo “heroi”: “proteger e servir”. No entanto, 

de acordo com os conceitos expostos por Vogler (2006), Indiana guarda características que 

definem o chamado anti-heroi. Segundo o autor, são “personagens que se comportam de 

modo muito semelhante aos Herois convencionais, mas a quem é dado um toque muito forte 

de cinismo, ou uma ferida qualquer” (VOGLER, 2006, p. 83). 

 Durante sua jornada, é possível notar outra função heróica em Indiana Jones, a de 

catalisador. Sua presença desencadeia a ação e os que estão ao seu redor sofrem 

transformações. Ele, porém, pouco muda no que tange ao seu comportamento e 

personalidade. 

 Ainda no primeiro ato, somos apresentados ao curador do museu, Marcus Brody 

(Denholm Elliott), para quem Indiana vende as relíquias que coleta. Ele avisa o heroi que 

homens do governo norte-americano querem lhe participar algo, mas não chega a efetivar um 

convite à aventura, tarefa do Arauto. Nesse caso, a figura do Arauto é desempenhada pelos 

dois agentes do FBI, que relatam a Indiana sobre a escavação que os nazistas estão 

executando em um deserto próximo a capital do Egito, Cairo, com a finalidade de encontrar a 

Arca da Aliança. 
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 Marcus Brody, por mais que tenha pouco tempo em cena, surge em seguida fazendo as 

vezes de Mentor, quando tenta alertá-lo dos perigos que a aventura poderá ocasionar. “É algo 

muito sério. Ninguém conhece seus segredos. Você nunca foi atrás de nada parecido”, diz 

Brody a Indiana, sobre a Arca. Contudo, o real Mentor do protagonista é outro personagem, 

que sequer aparece no filme. Abner Ravenwood, citado por Indiana como o “perito” em tudo 

o que diz respeito ao tesouro em questão, pode ser considerado, de fato, seu Mentor. Já no 

segundo ato, a filha de Abner, Marion Ravenwood (Karen Allen), diz a Indiana: “Dizia que 

você era um vagabundo. O mais talentoso que ele treinou. Gostava de você como de um 

filho”. É um diálogo chave para entendermos que Indiana possui um Mentor, mesmo que 

ausente. Segundo Vogler (2006), “não é raro que um heroi refira-se a um Mentor que 

significou algo para ele, anteriormente na vida, mesmo se não aparece na história nenhum 

personagem de Mentor” (VOGLER, 2006, p. 100). 

 O arquétipo do Guardião de Limiar é encontrado em um personagem inusitado em Os 

Caçadores da Arca Perdida. Geralmente relacionado a vilões (ou a seus capachos), aqui é a 

mocinha da história quem assume a função. Marion surge no filme fazendo forte oposição a 

Indiana, magoada por ele tê-la abandonado dez anos antes. Para superar o Primeiro Limiar e 

dar início à aventura, ele depende de sua ajuda, pois ela detém um medalhão necessário à 

localização da Arca. Quando Vogler (2006) diz que “aprender a lidar com o Guardião de 

Limiar é um dos maiores testes da Jornada do Heroi” (VOGLER, 2006, p. 107), fica mais 

evidente a identificação de Marion com esse arquétipo, já que, durante boa parte do filme, ela 

surge como um obstáculo - involuntário -, e cabe a Indiana ter paciência e habilidade para 

transpor esse empecilho. 

 

Figura 02: Indiana Jones e Marion se reencontram 
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 Desde o início da história, o protagonista possui um rival também arqueólogo, o 

francês René Belloq (Paul Freeman). No prólogo do filme que apresenta Indiana Jones, 

Belloq também faz sua primeira aparição, roubando do heroi um ídolo de ouro que ele 

acabara de encontrar. É uma rivalidade que precede os acontecimentos de Os Caçadores da 

Arca Perdida, facilmente identificada quando o francês diz: “Dr. Jones, venho novamente 

tomar aquilo que lhe pertence”. Embora esteja, assim como Indiana, em busca da Arca, 

Belloq colabora com os nazistas, mas isso não o torna necessariamente o vilão da trama. Seu 

arquétipo é o do Camaleão. Sua intenção não é matar o heroi, mas impedir seu sucesso na 

empreitada em que ambos se encontram. A dualidade de sua personalidade é exposta quando 

começa a nutrir sentimentos por Marion e precisa confrontar os nazistas, que planejam 

torturá-la a fim de obter informações sobre Indiana. Sua implicância com os alemães estende-

se até o campo arqueológico: “Seus métodos arqueológicos são primitivos demais para mim”, 

ele diz.  Além disso, no papel de Belloq há uma sutil referência ao jogo duplo feito pela 

França durante a Segunda Guerra Mundial. 

 

 

Figura 03: Belloq toma de Indiana o ídolo de ouro 

 

 Antigo amigo do heroi, o escavador egípcio Sallah (John Rhys-Davies) é o Pícaro da 

história. Sempre bem-humorado e dono de uma potente gargalhada, ele age como o fiel 

escudeiro de Indiana e é responsável por alguns momentos de alívio cômico. 

 Já o arquétipo da Sombra em Os Caçadores da Arca Perdida não se aplica a um 
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personagem específico, mas a todos os nazistas mostrados na película. São eles que melhor se 

encaixam na definição de Vogler (2006) para o arquétipo: aquele que “representa a energia do 

lado obscuro, os aspectos não-expressos, irrealizados ou rejeitados de alguma coisa” 

(VOGLER, 2006, p. 123). Se formos restringir sua projeção a personagens, podemos afirmar 

que os líderes nazistas na escavação, o major Arnold Toht (Ronald Lacey) e o coronel 

Dietrich (Wolf Kahler), são, assim, os principais vilões da história. Suas ações objetivam 

apenas o benefício da causa nazista, e é isso o que Indiana Jones procura impedir, não Belloq. 

 Há, ainda, um personagem que, embora não assuma forma humana, executa funções 

referentes ao arquétipo do Camaleão. O pequeno macaco que surge na casa de Sallah como 

um inofensivo animal de estimação revela-se, posteriormente, um aliado dos homens que 

perseguem Indiana. É ele, inclusive, quem entrega o esconderijo de Marion aos nazistas, para, 

na sequência, voltar ao ombro de Indiana - como se nada houvesse acontecido. 

 

 

Figura 04: o macaco Camaleão entrega o esconderijo de Marion 

 

 Após conhecermos os arquétipos representados pelos personagens de Os Caçadores 

da Arca Perdida, vamos identificar os estágios da jornada do heroi dentro da trama. 

 

4.2  Análise da Jornada do Heroi em Os Caçadores da Arca Perdida 

 

 Por não pertencer unicamente a um gênero, a estrutura da jornada do heroi pode ser 

encontrada em filmes de gêneros distintos, como Titanic (James Cameron, 1997), Pulp 
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Fiction (Quentin Tarantino, 1994) e Um Estranho no Ninho (Milos Forman, 1975). Mas é no 

gênero “aventura” que essa trajetória costuma ser encontrada em sua forma mais tradicional, 

sem grandes desvios cronológicos, respeitando as características dos arquétipos. 

 Na série Indiana Jones, a jornada do heroi está presente nos quatro filmes. Em Os 

Caçadores da Arca Perdida e em O Templo da Perdição, de maneira mais discreta, com 

personagens que costumam servir a mais de um arquétipo cada. Já em A Última Cruzada e em 

O Reino da Caveira de Cristal, há uma definição muito clara tanto dos estágios quanto dos 

arquétipos, o que facilita à análise de ambos os longas. 

 Antes de iniciar a jornada propriamente dita, o filme apresenta um prólogo que, por 

mais que não interfira nos acontecimentos posteriores, serve para introduzir dois personagens 

vitais à trama: Indiana Jones, o Heroi, e René Belloq, o Camaleão. Este fragmento de história 

tem como função apresentar o protagonista em uma espécie de “ambiente intermediário” 

entres os mundos Comum e Especial, já que, embora não possua as características do Mundo 

Comum, também não oferece nenhum desafio que se compare ao que ele enfrentará ao longo 

do filme. 

 Nesse contexto, porém, Indiana Jones já surge com seu “uniforme” padrão, que será 

utilizado mais tarde, durante a aventura. A impetuosidade, traço marcante da personalidade do 

heroi, também nos é apresentada no prólogo, quando ele não hesita em chicotear o braço de 

um dos homens que lhe acompanha, após este lhe apontar um revólver. A inteligência e o 

poder de dedução de Indiana (bastante úteis no decorrer do filme) são notados nos momentos 

em que ele descobre - somente observando - como ludibriar uma sequência de arapucas 

mortais. Por fim, outra característica do personagem é apresentada no prólogo: apesar de 

bravo e corajoso, Indiana é um ser humano falível. Durante os poucos minutos deste trecho 

introdutório, ele é traído por seus pares, perde o tesouro para o vilão e revela sua fobia por 

cobras. 
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Figura 05: Indiana observa o ídolo de ouro 

  

 Dando sequência ao primeiro ato da história, temos o primeiro contato com o Mundo 

Comum de Indiana Jones ao final do prólogo. Após a câmera revelar a fachada de uma 

universidade, há um corte e somos apresentados ao Professor Jones enquanto ele leciona 

sobre o período Neolítico. 

 

 

Figura 06: parorâmica da Universidade Marshall 

 

 Este é o Mundo Comum do heroi em Os Caçadores da Arca Perdida. Sua rotina 

habitual. A universidade, a sala de aula, os alunos atentos. Há uma gag visual que brinca com 
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a possibilidade de Indiana ser motivo de suspiros entre suas alunas, o que denota que, em seu 

Mundo Comum, ele é admirado pelas mulheres e respeitado pelos homens - uma visão, de 

certa forma, machista, mas que é dissolvida durante o filme, especialmente quando este é 

focado na relação do heroi com sua parceira. 

 

 

Figura 07: Professor Jones em sua aula de arqueologia 

 

 Quando Marcus Brody, que havia entrado na sala de aula, diz a Indiana que há dois 

homens do FBI lhe esperando, ele pergunta: “Por que vou falar com eles? Estou 

encrencado?”. Isso implica dizer que, em seu Mundo Comum, estar encrencado é algo 

corriqueiro para Indiana, já que sua fama de “caçador de antiguidades” nem sempre é bem 

vista pelas autoridades (o segundo filme, especificamente, cita um episódio dessa natureza). 

 Os agentes citados por Brody, representações do arquétipo do Arauto, efetuam o 

Chamado à Aventura (o Estágio 2). Não há um convite formal, apenas a exposição dos fatos a 

Indiana. Nesse momento, assim como o heroi, o espectador tem conhecimento de que uma 

escavação nazista está perto de encontrar o local onde estaria a Arca da Aliança. O fascínio 

pelo lendário artefato desperta em Indiana o desejo de participar da aventura, e não há, ao 

menos de forma explícita, uma Recusa ao Chamado (Estágio 3). O protagonista chega a ficar 

exaltante quando Brody confirma que os agentes do FBI querem-no para impedir o sucesso 

dos nazistas. 
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Figura 08: os agentes do FBI expõem à Jones a situação 

 

 Segundo os conceitos de Vogler (2006), Indiana Jones enquadra-se em uma categoria 

rara de herois, que prontamente atendem ao chamado, sem que haja algum tipo de pressão. 

“Os herois mais dispostos logo respondem a chamados internos e nem precisam de pressões 

externas. Eles mesmos se selecionaram para a aventura” (VOGLER, 2006, p. 169). Jones 

ganha a confiança dos agentes ao revelar que, para descobrir o paradeiro da Arca, os nazistas 

precisariam de um medalhão pertencente a seu Mentor, Abner Ravenwood. 

 

Enquanto muitos herois manifestam medo, relutância ou recusa, nesse estágio, 

outros não hesitam e não mostram nenhum medo. São os herois voluntários, que 

aceitaram, ou até procuraram, o Chamado à Aventura. Propp os chama de 

“buscadores”, em oposição aos “herois vitimizados”. No entanto, o medo e a busca 

representados pela Recusa ao Chamado encontrarão sua expressão até mesmo nas 

histórias de herois voluntários. Outros personagens manifestarão medo, advertindo o 

heroi e o público sobre o que pode vir a acontecer no caminho futuro (VOGLER, 

2006, p. 175-6). 

 

 Há, porém, um único - e breve - instante em que Indiana demonstra receio. Enquanto 

prepara as malas para embarcar em sua jornada, ele pergunta a Brody: “Será que ela está com 

ele?”, referindo-se a possibilidade de Marion estar com seu pai, Abner, quando ele for em 

busca do medalhão. Seu interlocutor, vestindo a máscara temporária do Mentor, responde: 

“Talvez. Mas Marion é com quem menos deve se preocupar”. 

 O Estágio 4, Encontro com o Mentor, também não ocorre explicitamente em Os 

Caçadores da Arca Perdida. Quando Indiana e Marcus Brody dialogam, antes do heroi partir 
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em busca do medalhão, este momento pode ser considerado um lacônico Encontro com o 

Mentor. Como seu Mentor, de fato, não é Brody e sim Abner Ravenwood, podemos afirmar 

que este estágio se dá quando o heroi tem contato com Marion e o medalhão de seu pai. 

Vogler (2006) explica que “a energia do arquétipo de Mentor também pode estar investida 

num adereço, como um livro ou outro objeto, que guia o heroi em sua busca” (VOGLER, 

2006, p. 100). Nesse caso, o medalhão e até mesmo Marion representam a energia de Abner, 

uma vez que o personagem, segundo sua filha, está morto. 

Comprometido com a aventura e já de posse do medalhão, Indiana Jones completa a 

Travessia do Primeiro Limiar, o Estágio 5. Consideramos o decolar do avião rumo ao Egito o 

momento icônico para representar este estágio. Mas, para chegar até esse momento, o heroi 

precisou superar o Guardião de Limiar, aqui encontrado na personagem de Marion. 

Inicialmente hesitante em entregar o medalhão ao heroi, ela cede após ele salvar sua vida de 

uma primeira investida das forças da Sombra. 

 

 

Figura 09: primeira investida da Sombra: Toht ameaça Marion 
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Figura 10: mapa indica o início da aventura 

 

 O heroi parte, então, rumo ao Mundo Especial. A partir daí, tem início o segundo ato 

da história com o Estágio 6, Testes, Aliados, Inimigos. 

 Já no Cairo, Indiana tem seu primeiro contato com um antigo colega, Sallah, Pícaro da 

história e aliado do protagonista. O macaco ao qual nos referimos como Camaleão também 

surge neste ponto do filme e, inicialmente, não faz diferença a ele, embora fique subentendido 

que seja um aliado do heroi. Após Sallah lhe participar sobre tudo o que ocorria nas 

escavações, Indiana descobre que, além dos nazistas, terá mais uma vez Belloq em seu 

encalço. Estabelece-se, portanto, o grupo de inimigos que Jones, Sallah e Marion precisarão 

enfrentar - e vencer. Além, claro, de adversários temporários e de pouco poder, como os 

árabes que trabalham como capachos dos vilões. 

 Indiana Jones está agora no Mundo Especial e, por consequência disso, não tem o 

pleno domínio de todos riscos que esse novo ambiente pode lhe proporcionar. Logo, surgem 

os primeiros testes. Segundo Vogler (2006), são eventos difíceis, “mas não têm aquela 

qualidade máxima de vida-ou-morte dos eventos posteriores” (VOGLER, 2006, p. 205). O 

primeiro teste em Os Caçadores da Arca Perdida é desencadeado pelo macaco, quando este 

assume sua função de Camaleão e leva informações de Indiana aos nazistas. 
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Figura 11: um agente da Sombra e seu parceiro, o macaco Camaleão 

 

 Eliminar - literalmente - os empregados da Sombra é o primeiro teste físico do heroi 

no Mundo Especial. Em uma grande sequência de luta, Indiana dá socos, chicotadas e até 

mesmo tiros, e supera, um a um, seus adversários. A seguir, Marion é capturada pelos nazistas 

(graças à uma providencial ajuda do macaco) e levada, dentro de um cesto, até um caminhão 

que acaba por explodir. Ao julgar que sua parceira está morta, Indiana tem seu primeiro 

grande teste no filme, este de cunho psicológico. Aqui, ocorre com o heroi o que Vogler 

(2006) chama de adaptação ao Mundo Especial, pois, apesar de estar abalado com a morte de 

Marion, o protagonista precisa recuperar as forças para alcançar seu objetivo. 

 



 

 
 

61 

 

Figura 12: Indiana Jones observa atônito o caminhão onde Marion estava 

 

 Vogler (2006) aponta, ainda, um momento neste estágio que costuma ser corriqueiro a 

inúmeras histórias que lançam mão da Jornada do Heroi: o “lugar de beber água”. Para o 

autor, geralmente esse local é representado por um bar, e possui algumas finalidades 

importantes. 

 

Os bares são lugares naturais para quem quer se recuperar, restaurar as forças 

(repare no nome “restaurante”), ouvir fofocas, fazer amigos, encarar inimigos. 

Também nos deixam observar as pessoas sob pressão, naquele momento especial em 

que revelam seu verdadeiro caráter. [...] O bar pode ser um microcosmo no Mundo 

Especial, um lugar por onde todo mundo tem que passar, mais cedo ou mais tarde 

[...] (VOGLER, 2006, p. 209-10) 

 

 É justamente nesse ponto da trama em que Jones e Belloq se encontram pela primeira 

vez no Mundo Especial. É um encontro tenso, onde ambos se provocam e, por pouco, não 

chegam às vias de fato. Em um diálogo importante, o rival do heroi expõe alguns símbolos 

que evidenciam seu arquétipo de Camaleão, quando reconhece seus defeitos e demonstra 

alguma admiração pelo heroi. “Somos muito parecidos. A arqueologia é nossa religião... Mas 

ambos pecamos contra ela. Nossos métodos não são diferentes. Eu sou uma sombra de sua 

imagem. Bastaria um passo para que fosse igual a mim. Para tirá-lo da luz”. Toda essa 

sequência ocorre em um bar, onde Indiana havia ido com a clara intenção de se embriagar e 

esquecer Marion para, assim, prosseguir com sua jornada. 

 Ainda no Estágio 6, mais um teste para o heroi. Após decifrar a mensagem contida no 
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medalhão, Indiana prepara-se para comer uma tâmara e é subitamente interrompido por Sallah 

que, ao ver o macaco sem vida e rodeado por tâmaras, deduz que elas estariam estragadas 

(envenenadas, na verdade). 

 Os acontecimentos seguintes não se enquadram com precisão nas características deste 

estágio. Aliás, se considerarmos o trecho em que Indiana Jones vai até a miniatura da cidade 

e, com o auxílio do medalhão, descobre o local onde está a Arca (o Poço das Almas), este 

guarda mais semelhanças com o Estágio 7 - Aproximação da Caverna Oculta. No entanto, 

essa aproximação só ocorrerá em definitivo após um último - e complicado - teste. No 

acampamento montado pelos nazistas, no próprio sítio arqueológico, Indiana descobre que 

Marion está viva e tem a oportunidade de libertá-la, mas não o faz. O rosto do heroi 

demonstra uma certa relutância em manter sua parceira refém da Sombra, e percebemos, 

nesse momento, o quão difícil é sua decisão. 

 

 

Figura 13: Marion é deixada por Indiana 

 

 É seu segundo teste psicológico dentro da jornada, e novamente diz respeito a sua 

relação com Marion. Torna-se evidente seu papel como Guardião de Limiar, já que o heroi 

precisa “superá-la”, como se fosse um obstáculo físico, para dar continuidade à aventura. 

 Um dos planos mais interessantes do filme abre o Estágio 7. Com o sol se pondo ao 

fundo, Indiana veste seu chapéu enquanto homens (recrutados por ele e Sallah) escavam um 

pequeno morro em busca da abertura do Poço das Almas. 
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Figura 14: Indiana Jones observa o trabalho dos escavadores 

 

 Vogler (2006) aponta que a Aproximação da Caverna Oculta é o trecho onde os herois, 

finalmente, “vão encontrar a suprema maravilha e o terror supremo” (p. 213). Conforme 

conceitos expostos pelo autor, não é difícil notar que o método utilizado por Indiana para 

entrar no Poço das Almas é o da aproximação ousada: o heroi chega a camuflar-se como 

árabe e, assim, veste temporariamente a máscara do arquétipo do Camaleão. 

 O local onde reside a cobiçada Arca da Aliança está aberto. Indiana Jones e Sallah têm 

o domínio da situação e, apesar de alguns contratempos envolvendo cobras (a grande - e única 

- fobia do heroi), ambos transportam a Arca até um caixote de madeira e preparam-se para 

voltar. 

 Durante essa sequência, porém, há outra paralela envolvendo Marion e Belloq. Não é 

um fragmento de história importante para a jornada de Indiana, mas revela um pouco mais 

sobre a natureza dúbia do arqueólogo francês. Aqui, ele flerta com a mocinha, lhe dá 

alimento, água e um vestido - claramente intencionando um agradecimento de conotação 

sexual. Mais do que isso, ele preocupa-se com Marion e, ao demonstrar esse sentimento, 

novamente o arquétipo do Camaleão salta aos olhos. 
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Figura 15: Indiana e Sallah abrem o Poço das Almas 

 

 

Figura 16: o Heroi e o Pícaro transportam a Arca da Aliança 

  

 Ocorre, então, um evento inesperado: Belloq e os nazistas percebem uma estranha 

movimentação nas escavações e surpreendem o heroi e seu companheiro. Sallah e a Arca já 

saíram do Poço das Almas, mas Indiana permanece no inóspito ambiente. Sem cerimônias, 

Arnold Toht empurra Marion para dentro do poço - para desespero de Belloq. Essa atitude, 

aliada às provocações do outro oficial nazista, Dietrich, ressalta os traços da Sombra nos 

personagens, e evoca todo o poder maléfico e de imprevisibilidade que ronda esse arquétipo. 
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 Com Marion dentro do poço e com milhares de cobras ao seu redor, Indiana chega ao 

Estágio 8 de sua jornada, a Provação. Além de lidar com sua aversão aos répteis, o heroi 

precisará controlar o temperamento destemperado de Marion, ainda magoada por ele tê-la 

deixado sob posse dos nazistas. 

 

 

Figura 17: Indiana e Marion ficam presos no Poço das Almas 

 

 O jogo mudou: a Sombra, agora, detém o tesouro e o heroi e sua parceira se encontram 

presos na antiga morada da Arca. É o momento crítico da história. “A crise no meio é um 

divisor de águas, uma divisão continental na Jornada do Heroi” (VOGLER, 2006, p. 234). Os 

esforços de Indiana e Marion são recompensados quando ele, após um ato de grande esforço 

físico, descobre a saída do local. 

 Todas as provações em Os Caçadores da Arca Perdida são obstáculos físicos, que 

exigirão do heroi força e habilidade como ele nunca os teve. É o momento de, literalmente, 

provar que merece ser a figura central do enredo. 

 Segundo Vogler (2006, p. 239), “a forma mais comum de Provação é algum tipo de 

batalha ou confrontação com uma força oposta”. O roteiro do filme não foge a esta regra. Já 

no primeiro desafio, Indiana tem uma violenta luta com dois soldados nazistas e, graças a um 

ato (quase) involuntário de Marion, o mais ameaçador dos oponentes é derrotado. 

 Rápida em seus movimentos, a Sombra não tarda em buscar um local seguro para a 

Arca e decide levá-la para o Cairo em um caminhão. Indiana Jones, ainda sem muita ciência 

do que pode fazer, monta em um cavalo e parte, logo atrás do comboio nazista. É uma longa 
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sequência de perseguição, onde o heroi experimenta a morte diversas vezes. 

 

Os filmes e as histórias de aventuras são sempre populares porque oferecem uma 

maneira menos arriscada de experimentarmos a morte e o renascimento, por meio de 

herois com os quais nos identificamos. [...] Não que o público seja sádico e goste de 

ver os herois morrerem. É só que todos apreciamos um gostinho de morte: de vez 

em quando, seu sabor amargo é que faz a vida mais doce. [...] A proximidade da 

morte torna a vida mais real (VOGLER, 2006, p. 235). 

 

 A fim de amplificar o tom heróico da sequência, o tema musical do protagonista é 

executado intensamente. Indiana salta do cavalo ao caminhão e inicia mais uma longa troca de 

golpes com os soldados que ocupam o veículo. 

 

 

Figura 18: Indiana Jones persegue o caminhão que leva a Arca 

 

 Ao melhor estilo “exército de um homem só”, Indiana Jones elimina cerca de dez 

soldados, mas não sem pagar um preço por isso: o heroi prova - novamente - sua falibilidade, 

mesmo que por pouco tempo. Após ser baleado no braço esquerdo, ele é jogado do caminhão 

em alta velocidade e, apesar do ferimento, utiliza seu chicote para ser arrastado pelo veículo. 

É um momento de provação física suprema. Indiana, machucado, supera a dor, renasce e 

surpreende o nazista que agora dirige o caminhão. Um último esforço tira Belloq, Toht e 

Dietrich de seu rastro e, finalmente, o heroi tem a posse da Arca da Aliança. 
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Figura 19: a maior provação física de Indiana Jones 

 

 O heroi sobreviveu às provações, recuperou o tesouro e tem a mocinha ao seu lado. 

Esta estabilidade narrativa ocorre durante o Estágio 9, a Recompensa. As energias se 

esgotaram na luta e precisam ser recarregadas. Com a ajuda de Sallah, Indiana é recebido pelo 

Sr. Katanga, o capitão de um barco que o levará (junto de Marion e da Arca) a salvo para 

longe de qualquer ameaça da Sombra. 

 Katanga não guarda características de nenhum arquétipo específico, podendo, assim, 

ser considerado apenas um aliado do heroi. Este trecho do filme segue à risca os conceitos de 

Christopher Vogler. Há, inclusive, uma cena de amor (comum neste estágio) entre Indiana e 

Marion. A partir desse ponto, a história ruma para o terceiro ato. 

 Após uma parada súbita em alto-mar, Indiana descobre que os nazistas tomaram a 

embarcação de Katanga. O Caminho de Volta - Estágio 10 - tem início, mas de maneira 

conturbada. Novamente o tesouro troca de mãos. É outro momento previsto por Vogler, o 

contra-ataque. 

 Enquanto os nazistas capturam Marion e a Arca, Indiana escapa do navio de Katanga e 

nada até o submarino do inimigo. Durante os próximos eventos, o heroi vestirá mais uma vez 

a máscara do Camaleão. Disfarçado com um uniforme nazista, ele circula livre entre as 

Sombras e tem acesso a poderosas armas, atitude que desencadeia a sequência que faz a ponte 

entre esse e o Estágio 11, a Ressurreição. 

 É a vez de o heroi contra-atacar. Munido de uma bazuca, Indiana ameaça destruiu a 

Arca caso os nazista não lhe devolvam Marion. 
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Figura 20: Indiana Jones ameaça explodir a Arca 

 

 Aqui são percebidas outras características que justificam a execução do arquétipo do 

heroi por Indiana Jones. Após todo o imenso esforço para recuperar a Arca, ele não hesita em 

sacrificá-la em benefício da mulher que ama. É surpreendente, porém, que Belloq, com um 

discurso de forte apelo “emocional-arqueológico” (“Indiana, estamos simplesmente passando 

pela história. Isto... Isto é história!”), convença Indiana a desistir daquilo e a acompanha-los - 

como prisioneiro, naturalmente. Conclui-se que, embora arrisque sua vida e a de Marion, 

Indiana se nega a desviar o caminho de sua jornada - outra decisão difícil e condizente com o 

perfil do protagonista, ainda que irresponsável. 

 O ritual de abertura da Arca da Aliança marca o início do penúltimo estágio. O clímax 

representa o momento em que o heroi deve se aproximar da morte pela última vez para, 

finalmente, derrotar a Sombra e retornar com o tesouro ao seu Mundo Comum. 

 Vogler (2006) destaca que “os herois podem receber um auxílio surpreendente, mas é 

melhor para o heroi que a ação decisiva seja realizada por ele” (p. 285). À jornada de Indiana 

Jones em Os Caçadores da Arca Perdida consideramos a primeira opção como a correta para 

definir a participação do heroi no golpe decisivo. Amarrado junto a Marion em um poste, 

Indiana pode apenas observar o que acontece com os nazistas no instante em que a Arca é 

aberta. 
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Figura 21: Belloq durante o ritual de abertura da Arca 

 

 Enquanto Belloq conjura os espíritos da Arca, Toht e Dietrich observam atentamente a 

cerimônia. Após a surpresa do trio em ver que a Arca não contém nada além de areia, 

estranhas entidades saem do objeto e passam a circular entre os nazistas.  

 Se, por um lado, Indiana não interfere nos eventos do clímax, é sensato afirmar que 

sua situação em nada lhe favorece. Ele e Marion estão expostos e indefesos, e tudo o que lhe 

resta é pedir a ela que feche os olhos e não os abra em hipótese alguma. Enquanto os espíritos 

mostram sua verdadeira - e horripilante - natureza, os nazistas sucumbem e o heroi, vivendo o 

momento de maior aflição em toda a trama (afinal, ele não se arrisca a ver o que ocorre), 

limita-se a gritar. É a catarse de Indiana, que culmina quando, terminada a “pulverização” da 

Sombra, se abraça em Marion e chora. Ambos estão livres. A jornada está próxima do fim. 

 

Em psicanálise, a catarse é uma técnica de aliviar a ansiedade ou a depressão, 

trazendo à tona material inconsciente. De certo modo, é isso que ocorre quando se 

conta uma história. O clímax que você está tentando atingir em seu heroi e seu 

público é aquele momento em que eles estão mais conscientes, atingiram o ponto 

mais alto na escala da consciência. Uma catarse pode realizar uma súbita expansão 

do grau de consciência, uma experiência de se atingir o máximo de consciência 

(VOGLER, 2006, p. 290). 
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Figura 22: clímax: Indiana e Marion sobrevivem à pavorosa experiência 

 

 Tradicionalmente, um heroi deve aprender lições com a jornada, retornar com a 

personalidade mais de acordo com esses ensinamentos. Indiana Jones não sofre essa mudança 

interna, tampouco aprende com seus erros. Pelo menos três motivos justificam esse 

raciocínio: 1º) já no Estágio 12, Retorno com o Elixir, o heroi é surpreendido pelos agentes do 

FBI que lhe propuseram a aventura. Agora, exigem ficar com a Arca a fim de analisar seus 

mistérios; 2º) Em Indiana Jones e a Última Cruzada, Indiana praticamente repete os erros do 

passado: confia nas pessoas erradas e quase paga um preço mais caro por isso; 3º) Durante 

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, descobrimos que, logo após os eventos de Os 

Caçadores da Arca Perdida, Indiana novamente abandonou Marion - dessa vez no altar. 

 A chegada no último estágio e o retorno ao Mundo Comum marcam o fim da Jornada 

do Heroi. Nos Estados Unidos, Indiana Jones e Marcus Brody discutem com os agentes do 

FBI o que deve ser feito com a Arca. Aborrecido, o heroi se conforma em ficar somente com 

o dinheiro oferecido pelo governo americano, tornando, portanto, o final de sua jornada 

atípico. Ele retornou com o Elixir, mas sequer pôde aproveitá-lo, estudá-lo, como gostaria. 

Após o esforço para retirar a Arca primeiro do Poço das Almas, depois da posse dos nazistas, 

Indiana é obrigado a devolvê-la ao FBI, dessa vez sem contra-ataque. 
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Figura 23: Indiana Jones, Marcus Brody e os agentes do FBI discutem o futuro da Arca 

 

 Além desse Elixir físico (a Arca), existem outros tipos de elixir. Na ausência do 

prêmio tradicional, Indiana termina a história com o que Vogler chama de “elixir do amor”. 

Ele e Marion ficam juntos, e, no fim, essa é sua maior recompensa. 

 

 

Figura 24: Indiana Jones e Marion reatam o relacionamento 

  

 A sequência final de Os Caçadores da Arca Perdida sugere uma conclusão em aberto. 

A Arca é encaixotada, numerada e guardada em um grande galpão, repleto de inúmeras caixas 
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semelhantes. O que aconteceu com a Arca? Que lugar é aquele? Curiosamente, os primeiros 

eventos de O Reino da Caveira de Cristal respondem a essas indagações, mas, por ora, a 

Jornada do Heroi de Indiana Jones está completa. 

 

 

Figura 25: a Arca é guardada em um misterioso galpão 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este Trabalho Final de Graduação objetivou identificar os estágios da Jornada do 

Heroi no filme Os Caçadores da Arca Perdida, de Steven Spielberg. Amparada 

especialmente pelos conceitos de Christopher Vogler, a análise desta monografia buscou 

esclarecer de que maneira se constituem os passos de Indiana Jones no longa-metragem. 

Procuramos esclarecer, também, como seus pares o influenciam nessa trajetória e de que 

forma o protagonista age nos momentos em que seu heroísmo precisa ser testado. 

 Inicialmente, evidenciamos que, dos quatro filmes protagonizados por Indiana, este é o 

que apresenta a jornada mais desafiadora: certos estágios da jornada são subentendidos e a 

própria figura do heroi levanta questionamentos - sobretudo a respeito de sua personalidade. 

 Ao longo da análise, identificamos nos personagens de Os Caçadores da Arca Perdida 

os sete arquétipos descritos por Vogler, além dos 12 estágios que compõem a jornada. 

Concluiu-se que: Indiana Jones (o Heroi) é convocado por dois agentes do FBI (Arautos) a 

fim de encontrar a lendária Arca da Aliança antes dos nazistas (a Sombra). Para isso, ele 

precisa do medalhão de Abner Ravenwood (Mentor), atualmente de posse de sua filha, 

Marion (Guardião de Limiar). Já no Egito, Indiana reencontra dois colegas de profissão: um 

aliado, Sallah (o Pícaro), e um rival, René Belloq (o Camaleão). 

 Sobre os estágios, alguns iniciais, como a Recusa ao Chamado e o Encontro com o 

Mentor, não são encontrados de forma clara no filme. São os detalhes intrínsecos a cenas 

específicas que permitem a identificação destes estágios. Essas percepções só são possíveis 

quando o analista/pesquisador mantém um distanciamento em relação ao objeto de estudo. 

As demais etapas, porém, estão bem estruturadas ao longo da narrativa. O roteiro de 

Lawrence Kasdan é fiel a cronologia da Jornada do Heroi: os eventos apontados por Vogler 

ocorrem, precisamente no momento em que deveriam acontecer. Os personagens são bem 

resolvidos no que diz respeito ao arco dramático de cada um e adequam-se aos arquétipos. 

 Não deixa de ser surpreendente constatar que, embora a indústria cinematográfica 

tenha evoluído em incontáveis aspectos, a Jornada do Heroi permaneça como um modelo 

utilizado à exaustão no cinema ianque. Hoje, encontramos a clássica estrutura em filmes como 

os da saga Harry Potter, nos novos James Bond e Batman, na trilogia Homem-Aranha, e até 

mesmo em animações, como os recentes Ratatouille, Kung Fu Panda e Carros. 

 Os Caçadores da Arca Perdida se mantém relevante como um dos filmes de maior 

importância da história do cinema mundial. Seu gênero, a aventura, caminhava trôpego e 
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coube a primeira aparição de Indiana Jones estabelecer novas regras a esse tipo de história, de 

grande importância em décadas passadas graças a clássicos como O Tesouro de Sierra Madre, 

As Aventuras de Robin Hood e Uma Aventura na África. Não é exagero dizer que o filme de 

Steven Spielberg é um divisor de águas no gênero. Após Os Caçadores da Arca Perdida, a 

maioria das aventuras produzidas por Hollywood passou a incorporar elementos (como a 

utilização de artefatos históricos como objeto da busca do herói, as roupas surradas, a 

falibilidade) que fizeram da série um sucesso. 

Naturalmente, nem sempre os “clones” de Indiana Jones obtiveram o mesmo êxito. 

Filmes como Tudo por Uma Esmeralda, A Múmia e A Lenda do Tesouro Perdido guardam 

inúmeras semelhanças não só com a primeira película de Indiana, mas com os demais 

capítulos da saga. Além disso, são obras que representaram um novo fôlego do gênero, já que 

o intrépido arqueólogo estava temporariamente aposentado das telas. 

 Por outro lado, alguns se revelaram retumbantes fracassos. Lara Croft: Tomb Raider e 

sua continuação, Tomb Raider: A Origem da Vida, e os dois filmes protagonizados pelo heroi 

literário Allan Quatermain, As Minas do Rei Salomão e Allan Quatermain e a Cidade do 

Ouro Perdido, são bons exemplos de que, quando mal executados, os personagens inspirados 

por Indiana Jones nem sempre rendem boas histórias. 

 Acreditamos que este trabalho contribui para a pesquisa em comunicação por tratar, 

primeiro, de uma mídia em que as possibilidades de pesquisa são quase inesgotáveis e, 

segundo, por lançar mão da análise de uma esturura narrativa que, embora date de séculos 

atrás, continua relevante e desperta questionamentos que esperamos ter respondido. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: cartazes, capa do DVD e capa do disco da trilha sonora original de Os 

Caçadores da Arca Perdida 
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 Anexo 2: sinopse oficial de Os Caçadores da Arca Perdida 

 

Em 1936, o arqueólogo Indiana Jones é enviado pelo governo dos EUA para encontrar 

a Arca da Aliança que, segundo as escrituras, conteria os Dez Mandamentos que Moisés 

trouxe do Monte Sinai. Mas, como a lenda diz que o exercito que a possuir será invencível, 

Indiana Jones terá como adversário na busca pela arca perdida o exército nazista, em missão a 

mando próprio do Adolf Hitler. 
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 Anexo 3: ficha técnica e elenco de Os Caçadores da Arca Perdida 

 

OS CAÇADORES DA ARCA PERDIDA 

(Raiders of the Lost Ark, 1981) 

Gênero: aventura 

Origem: Estados Unidos 

Duração: 115 minutos 

Estúdio: Paramount Pictures 

Direção: Steven Spielberg 

Roteiro: Lawrence Kasdan 

Argumento: George Lucas, Philip Kaufman 

Produção: Frank Marshall 

Produção Executiva: George Lucas e Howard Kazanjian 

Produtor Associado: Robert Watts 

Trilha Sonora Original: John Williams 

Direção de Fotografia: Douglas Slocombe 

Edição: Michael Kahn 

Casting: Jane Feinberg, Mike Fenton, Mary Selway 

Designer de Produção: Norman Reynolds 

Direção de Arte: Leslie Dilley 

Decoração de set: Michael Ford 

Figurinos: Deborah Nadoolman 
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ELENCO: 

 

Harrison Ford: Indiana Jones 

Karen Allen: Marion Ravenwood 

Paul Freeman: René Belloq 

John Rhys-Davies: Sallah 

Denholm Elliott: Marcus Brody 

Ronald Lacey: Arnold Toht 

Wolf Kahler: Dietrich 

Alfred Molina: Satipo 

Anthony Higgins: Gobler 

Vic Tablian: Barranca / Monkey Man 

George Harris: Katanga 

Don Fellows: Col. Musgrove 

William Hootkins: Major Eaton 

Bill Reimbold: Bureaucrat 

Fred Sorenson: Jock 

Patrick Durkin: Australian Climber 

Matthew Scurfield: 2nd Nazi 

Malcolm Weaver: Ratty Nepalese 

Sonny Caldinez: Mean Mongolian 

Anthony Chinn: Mohan 

Pat Roach: Giant Sherpa 

Christopher Frederick: Otto 

Tutte Lemkow: Iman 

Terry Richards: Arab Swordsman 

Steve Hanson: German Agent 

Frank Marshall: Pilot 
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Anexo 4: DVD do filme Os Caçadores da Arca Perdida 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


