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As artes existirão enquanto o homem existir sobre a face da terra.  

A literatura será sempre uma arma do homem em sua caminha 

pela terra, em sua busca de felicidade”.  

 

Jorge Amado. 



 

RESUMO 
 

O presente memorial visa apresentar os conceitos e percurso criativo desenvolvido para um 
produto de Trabalho de Conclusão de Curso que têm por objetivo a escrita de um episódio 
piloto de um roteiro de série de animação do gênero distopia, a ser veiculado para um 
público jovem adulto com idade entre 18 e 24 anos, intitulado Cidade Cinza. 
Dividindo este memorial em duas partes, a primeira apresenta os conceitos e estrutura de 
um roteiro de série de animação, apresentando as referências utilizadas por Cidade Cinza. 
Começa por destacar as diferenças entre roteiro de cinema e roteiro de série, apresentando 
os formatos de serialidade, importância atual nas narrativas contemporâneas e meios de 
exibição populares para veiculação de narrativas seriadas. Especificando ainda mais o 
formato, traçamos também as particularidades das narrativas seriadas de animação, bem 
como as características do gênero distópico e de seus meios de vigilância. Por fim, são 
apresentadas as referências de fatos históricos e atuais que tratam da restrição da liberdade 
de criação, pensamento e fruição artística, além da negação a sensibilidade do ser humano.  
A segunda parte do memorial trás como referência o formato de uma bíblia de roteiro de 
autor, documento que apresenta todas as etapas de construção de uma narrativa, entre 
eles: storyline, mundo inconfundível, perfil dos personagens e sinopses de episódios da 
primeira temporada. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este memorial tem o intuito de destrinchar os conceitos e elementos narrativos que 

compõem a estrutura de um produto a ser apresentado como trabalho de conclusão de 

curso. O produto em questão é um: Roteiro de um Episódio Piloto para Série de Animação do 

gênero Distopia, pensado para o Público Jovem Adulto com idade entre 18 e 24 anos, 

intitulado Cidade Cinza. Pautado em um trabalho de criação com fins audiovisuais, cada 

termo que define o produto possui a própria estrutura, e ao se complementar são 

atualizados com características uns dos outros.  

Dividido em duas partes, a primeira parte do memorial, “O Formato do Roteiro”, 

possui cinco subtópicos, abordando os conceitos que norteiam a série Cidade Cinza. O tópico 

1.1 inicia com as definições sobre o formato do roteiro, comparando a estrutura do roteiro 

de cinema com o roteiro de série, além de fazer um pequeno panorama sobre a importância 

das séries para as narrativas contemporâneas. Em seguida, no subtópico 1.2, abrimos para 

uma breve conceituação dos formatos de serialidade, seus espaços de exibição e públicos 

interessados, para depois nos fixarmos na estrutura do roteiro de narrativas seriadas dentro 

da área da animação (subtópico 1.3). Especificando o formato, no subtópico 1.4, trazemos 

ainda uma conceituação do gênero distopia, principal categoria da série Cidade Cinza. Por 

último, no subtópico 1.5, abordamos os fatos históricos e contemporâneos que aproximam a 

série da realidade e nos fazem compreender melhor suas personagens e mundo 

inconfundível.   

Esta primeira etapa foi elaborada com base na leitura de alguns dos autores 

referência nas áreas de roteiro e estudo da narrativa. Para tratar da forma do roteiro de 

cinema, é trazida a visão estrutural e mercadológica do roteirista americano Syd Field, com 

seu Manual de Roteiro, e o tom mais ameno e de conversa do diretor e doutor em 

Comunicação Roberto Lyrio Duarte Guimarães, através de Primeiro Traço - Manual 

descomplicado de roteiro. A comparação ao formato do roteiro de série é possível a partir do 

estudo que faz a escritora, roteirista e doutora em literatura, Sônia Rodrigues. Sonia 

Rodrigues com seu livro Como Escrever Séries: Roteiro a Partir dos Maiores Sucessos da TV.  

As especificidades das narrativas animadas são tratadas dentro de Dramaturgia de Série de 

Animação, do roteirista e doutor em Comunicação e Semiótica, Sérgio Nesteriuk. Por fim, 

para entender as características que giram em torno do gênero distopia, a doutora em 
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Comunicação, Carolina Dantas de Figueiredo, traz um belo tratado intitulado Admirável 

Comunicação Nova: um estudo sobre a comunicação nas distopias literárias.  

A segunda parte do memorial, “Da Criação” define bem o subtítulo escolhido para 

este, que é “quase uma bíblia de roteiro”. De acordo com a definição de Sonia Rodrigues, 

“Bíblia é a descrição do projeto com a storyline, mundo inconfundível, estratégias narrativas 

pensadas, perfil dos personagens principais, sinopses dos episódios da primeira temporada” 

(2014, p. 102). Há dois tipos de bíblias de roteiro: a de prospecção, feita para venda da série, 

e a bíblia do autor, intransferível, auxiliar do roteirista durante a criação. Este memorial está 

mais próximo da bíblia de autor, mas apesar de apresentar alguns dos textos que a 

compõem, deve-se levar em conta que o objetivo deste trabalho de conclusão de curso não 

é a produção de uma bíblia, mas de um episódio piloto, cabendo neste memorial uma 

estrutura que apresente bem a série e seu primeiro episódio, mas que ainda não possui toda 

a estrutura de uma bíblia de roteiro. 

O roteiro piloto de Cidade Cinza foi escrito em plataforma online Celtx, a fim de 

facilitar a aplicação da formatação específica do roteiro: configurações de página, 

numeração e cabeçalho de cenas, aumento ou diminuição de recuo para ações, diálogos e 

transições.  

 

 

1 O FORMATO DO ROTEIRO 

  

1.1 Roteiro de Cinema X Roteiro para Série 

 

Qualquer manual de roteiro abrirá seu conteúdo buscando definir o que é roteiro e 

qual sua função dentro de um projeto audiovisual. Segundo Syd Field, roteirista e estudioso 

do roteiro de cinema: “O roteiro é uma história contada em imagens, diálogos e descrições, 

localizada no contexto da estrutura dramática. O roteiro é como um substantivo — é sobre 

uma pessoa, ou pessoas, num lugar, ou lugares, vivendo sua ‘coisa’" (1982, p. 12).  

Roberto Lyrio Duarte Guimarães, roteirista e comunicólogo, traz em seu livro 

Primeiro Traço: Manual descomplicado de roteiro, um capítulo com algumas definições 

sobre o guião audiovisual, entre elas a do roteirista Doc Comparato: “o roteiro é o princípio 
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de um processo visual e não o final de um processo literário” (GUIMARÃES, 2012, p. 29 apud 

DOC COMPARATO, 1993, p. 16). Para Lyrio Duarte, “o roteiro conta a história do filme, 

através da descrição de suas imagens e sons, e fornece a todos os dados necessários para 

que os vários membros da equipe técnica possam desenvolver seus respectivos trabalhos” 

(2012, p. 33).  

O roteiro é um texto pertencente ao gênero dramático. Lyrio Duarte apresenta a 

definição do gênero dramático a partir da Estética de Hegel (GUIMARÃES, 2012, p. 31 apud 

HEGEL, 1980, p. 375), como sendo composto pelos outros dois gêneros poéticos, épico e 

lírico e que: 

[...] comporta um desenvolvimento objetivo e nos faz assistir ao 
mesmo tempo a manifestação dos acontecimentos da interioridade 
individual, de modo que o objetivo se apresenta como inseparável 
do sujeito, enquanto que o subjetivo, pela realização exterior e pela 
maneira como é entendido, faz surgir as paixões que o animam 
como sendo uma consequência direta e necessária do que o sujeito 
faz.  

 

Seja para uma peça de teatro ou produto audiovisual, em seus vários formatos, 

roteiro é um texto dramático cujo objetivo é guiar os diferentes setores de produção criativa 

e técnica para a elaboração de um produto final. Como diferencia, entretanto, Syd Field em 

seu Manual de Roteiro, enquanto um romance - também um texto dramático - se passa na 

mente do personagem e é narrado na terceira pessoa; e uma peça de teatro é narrada partir 

do diálogo encenado para uma quarta parede, formada pelo público que assiste em corpo 

presente o espetáculo; o roteiro fílmico - produto em que Syd Field se debruça - consiste na 

imagem através da ação. Para ele ação é personagem e, portanto, tudo o que é descrito em 

roteiro precisa ser construído em prol do que o personagem faz.  

Este personagem - ou personagens, a depender da narrativa - quando convocado 

como protagonista da história, tem sua zona de conforto ou realidade conhecida abalada, 

exigindo a sua iniciativa para resolução do problema. Ao longo de sua trajetória, esteja o 

personagem conformado com seu destino ou relutante quanto a ação, ele será obrigado a 

agir e terá de enfrentar obstáculo após obstáculo para recuperar ou atingir o seu objetivo. 

Assim como no roteiro de cinema, o roteiro de série também traz essas mesmas 

características: baseia-se na ação de um personagem que precisa cumprir uma trajetória, 

enfrentando diferentes obstáculos até o fim desejado, ele conquiste ou não este fim.  
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Tanto a construção de um roteiro de série ou de filme, no entanto, precisa passar por 

outras etapas até chegar ao seu primeiro tratamento, primeira versão. Todo o trabalho 

começa pela escrita de no máximo cinco linhas que resumem a convocação do personagem, 

chamadas geralmente por storyline, ou história base, como denomina a escritora, roteirista e 

doutora em literatura, Sônia Rodrigues. A storyline/história base apresenta o personagem 

(ou personagens) principal, sua profissão ou espaço social que ocupa, situa-o no tempo e 

espaço da narrativa, elucida seu objetivo ou grande desejo, e o problema que o distancia do 

que quer. 

Na storyline estão todos os elementos fixos da narrativa - segundo Sonia Rodrigues, a 

história - que serão destrinchados para a produção do enredo, ou seja, dos elementos 

variáveis da narrativa. Para Syd Field o contexto que gerará conteúdo. Todos os elementos, 

fixos e variáveis, contexto e conteúdo, serão produzidos a partir de decisões autorais. 

É preciso que o autor saiba que história está contando, pois assim como no mundo 

real toda ação do personagem resultará em consequências, que precisam estar bem 

articuladas. “Os personagens e suas motivações são parte indissolúvel do mundo. As 

consequências de suas ações também” (RODRIGUES, 2014, p. 38). 

Roteiro de cinema e roteiro de série baseiam-se no mesmo modo de contar uma 

história: é uma narrativa visual, transmitida através da ação do personagem. O que então os 

diferencia?  

Segundo Sonia Rodrigues, “roteiro de série demanda bastante domínio de estrutura” 

(2014, p. 89). Isso porque a exigência de uma trama longa requer a produção de muitos 

obstáculos que os personagens precisarão enfrentar para atingir a sua necessidade 

dramática, mais do que um filme necessitaria. A produção de obstáculos, por sua vez, exige 

que o autor conheça as características do seu personagem: físicas, psicológicas, emocionais, 

relacionamentos, maiores medos, fraquezas, qualidades, sonhos e objetivos de vida. “As 

características do personagem são o que dá fôlego às tramas longas e o que finaliza as 

narrativas curtas, como o conto de qualquer tipo” (RODRIGUES, 2014, p. 48).  

Uma dos princípios que Syd Field aponta na escrita de roteiro é a necessidade do 

autor conhecer os seus personagens e identificar seu comportamento nas situações 

desenvolvidas pelo enredo. Para ele: “Se você estabelece o comportamento de seu 
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personagem dentro de uma situação dramática, pode proporcionar ao leitor ou ao público 

uma percepção de suas próprias vidas” (FIELD, 1982, p. 31).  

Desse modo, escrever um roteiro demanda uma série de pré-etapas. Sonia Rodrigues 

tem um capítulo especial para tratar de cada uma delas chamado “Escrevendo a própria 

série”, no seu livro Como Escrever Séries: Roteiro a partir dos maiores sucessos da TV, onde 

ela descreve as etapas de: storyline; definição do princípio moral (pensata) da série; 

ambiências, leis do mundo e perfil dos personagens; formato do seriado e número de 

episódios; sinopse geral da temporada, identificando as estratégias narrativas; sinopse de 

cada episódio; decomposição das cenas por episódio (escaleta).  

Tanto Sonia Rodrigues, no seu estudo sobre roteiro de séries de televisão, quanto 

Syd Field e Lyrio Duarte, no estudo do roteiro fílmico, apontam a necessidade de saber qual 

o início, meio e fim da narrativa, e de estabelecer os pontos de virada e plots1 que 

empurram a história para frente.  

Roteiro, portanto, é estrutura. Tanto na ligação dos elementos fixos e variáveis da 

narrativa, quando na sua formatação. De acordo com o roteirista Hugo Moss, no brilhante 

livreto “Como formatar o seu roteiro”, a principal vantagem na padronização no formato do 

roteiro é forçar “o roteirista a dedicar-se à trama do filme” (MOSS, 1998, p. 2).  

 Para um iniciante na área de roteiro, porém, passar por tantas etapas pode parecer 

um problema, um capítulo no manual que precisa ser pulado para “Agora escreva seu 

piloto”. Talvez pela ansiedade para construção da narrativa parte-se logo para a escrita do 

roteiro ou perde-se muito tempo em detalhar aspectos da história que talvez não façam 

diferença no roteiro em si.  

Logo no início do livro Como Escrever Séries, Sonia Rodrigues fala a respeito da 

medida da autoria: “não importa se a história já foi contada. O que importa é como você 

combina os elementos da narrativa para tornar o enredo marcante” (p. 16). Isso é aprendido 

aos poucos pelo roteirista através do domínio do formato. É aí que ele pode, através do que 

já conhece, inovar: “Um bom roteirista, com muita estrada, consegue inovar dentro do 

formato. Os exemplos são inúmeros. Sem dominar o formato, sem estrada e sem respeito 

no mercado, fator este que depende dos dois primeiros, não é possível inovação em séries 

dramáticas” (p. 100).  

                                                
1 Ponto de virada, segundo Lyrio Duarte, é uma inversão no movimento dramático. Já plot “significa algo como 
intriga, enredo, drama”, é um ponto importante do enredo (2012, p. 53). 



 

12 

 

 É preciso, no entanto, fazer um pequeno comentário sobre manuais de roteiro, em 

que esse primeiro tópico do memorial se apoia. Como critica Lyrio Duarte em Primeiro 

Traço, muitos manuais apresentam uma linguagem dogmática, não abrindo espaço para 

novos modos de pensar e fazer roteiro. Talvez aqui se encaixe bem mais que os outros 

autores citados, Syd Field, com um formato de roteiro pensado para o comercial americano.  

No entanto, o próprio Lyrio Duarte explica que “cada manual de roteiro supõe uma 

poética que contém uma estética”. Muitas vezes seus autores negarão “algum tipo de 

recurso ou efeito dramatúrgico [...] simplesmente por ser inadequado a um dado tipo de 

público ou de formato de espetáculo” (GUIMARÃES, 2013, p. 22). Todavia, cada manual 

poderá ensinar algo ao roteirista sobre a estrutura e criação do roteiro audiovisual, cabendo 

o estudo conjugado, bem como a prática de escrita do roteirista para seu aperfeiçoamento.  

 

 

1.2 FORMATOS DE SERIALIDADE E CANAIS DE EXIBIÇÃO 

 

Em todo o mundo é possível perceber a popularidade dos formatos seriados. São eles 

quem tem gerado enredos mais próximos aos assuntos contemporâneos, ritmo de vida dos 

espectadores e possibilitado a interação com “personagens que aumentam nossa 

compreensão do ser humano” (RODRIGUES, p. 10).  

As séries de TV dramática alcançaram na última década um 
novo patamar de prestígio e uma importância até então 
inédita na trajetória da televisão. Com o nível de qualidade 
de roteiro e de produção altíssimo, os seriados de TV são 
hoje, em termo de narrativa, o que o romance foi para o 
século 19 e o cinema, para o século 20 (RODRIGUES, 2014, 
contracapa). 

 

Atualmente não só os criadores de séries, mas o público tem buscado compreender 

os formatos dos seus programas preferidos, que podem influenciar na compreensão e ritmo 

que são assistidos. Os modos de serialidade são divididos em três categorias2: 

                                                
2 Conceitos apresentados em aula sobre formato de serialidade pelo professor João Senna, em aula da Usina 
do Drama.  
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● Narrativa seriada - uma nova trama é narrada a cada episódio, sem 

continuidade. Não é preciso assistir todos os episódios para compreensão. 

Exemplos: CSI - Investigação Criminal;  

● Narrativa capitular - Narrativa continuada, aquela que é preciso assistir todos 

os episódios para total compreensão. Exemplo: The Handmaid’s Tale; Shingeki 

no Kyojin. 

● Narrativa Mista - Trama seriada, mas que apresenta alguns capítulos com 

continuidade. Exemplo: House. 

A trama de Cidade Cinza pertence a narrativa capitular, que diferente dos outros dois 

formatos de narrativas seriadas, possui maior número de plots e pontos de virada, para 

conexão do enredo. Atualmente, assistir séries de trama capitular, tem sido uma tarefa mais 

fácil para o espectador a partir dos novos meios de acesso a produtos audiovisuais. Fora a 

exibição nas televisões abertas, canais de assinatura paga e downloads na internet, há 

também as plataformas de streaming, canais de distribuição digital. Esses canais permitem 

ao espectador escolher a programação desejada e assistir a hora que bem entender, 

mudando drasticamente o modo de consumo atual. Se há alguns anos os espectadores 

estavam acostumados a canais de televisão que distribuíam um conteúdo formatado, hoje 

são os canais quem se adequam às necessidades individuais de cada espectador. Há quem 

assista um episódio por semana, e quem “maratone” séries, assistindo uma temporada 

inteira em algumas horas.  

Atualmente, um dos principais espaços de exibição que carrega o interesse dos 

produtores de audiovisual é a plataforma de streaming Netflix, devido a facilidade de acesso 

pelos usuários, que podem acessar uma conta individual ou compartilhada, e a partir daí 

assistir uma programação popular ou de nicho a hora que quiser, no seu computador, 

notebook, tablet ou celular.  

Espaços como a Netflix para veiculação de produtos são, com toda a certeza, sonho e 

meta para muitos produtores interessados em ver o encontro do público com seu produto, 

dando abertura para o espectador apaixonar-se por ele a seu tempo. Isso, principalmente, 

quando se trata de uma série com trama capitular. É mais difícil manter o interesse do 

espectador quando este precisa acompanhar um episódio a cada semana, enquanto pode 
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escolher, dentre as várias opções dos sites livres de internet ou de streaming, uma outra 

série que já tenha sua temporada completa e pronta para assistir em HD.  

Para o futuro da série Cidade Cinza é mais interessante a exibição por canais de 

streaming, que permitam ao público poder de escolha quanto aos temas, produtos e ritmo 

em que acompanha suas séries, bem como canais que apontem para um público interessado 

em séries de animação adultas, como canais de televisão paga.  

 

 

1.3 UM POUCO DE ANIMA  

 

O roteiro de série de animação segue as mesmas etapas iniciais de desenvolvimento 

dos roteiros de filmes e séries em live-action. Porém, se tratando de um formato mais 

específico, “um roteiro de série de animação”, possui as próprias características e 

necessidades.  

A principal delas é perceber a animação como um espaço de liberdade para 

suspensão da descrença. A animação permite a construção de personagens, mundos e ações 

que ou não se tornariam críveis ou precisariam de grandes efeitos especiais para serem 

desenvolvidas em live-action. Uma história animada, pode ser contada tanto debaixo do 

mar, como em Bob Esponja; quanto no cotidiano escolar de um híbrido de gato e coelho de 

doze anos que tem como um dos seus amigos uma banana falante, em O Incrível Mundo de 

Gumball; ou ainda em uma distopia onde humanos são devorados por gigantes, como em 

Ataque ao Titan (Shingeki No Kyojin). A animação aviva a inventividade de criadores e 

público, possibilitando inclusive a apresentação de temáticas que, ao ganharem a linguagem 

animada, se tornam mais palatáveis.  

Podemos afirmar que a animação, seja qual for seu gênero, 
suporte ou propósito, é uma manifestação artística que 
busca a verdade nas formas extremas da artificialidade. Por 
conta disso, consegue desenvolver certas situações sui 
generis e provocar determinadas reações no público que 
dificilmente seriam conseguidas de outra forma. É como se o 
fato de aparentemente não se posicionar próxima àquilo que 
as pessoas entendem por realidade permitisse à animação 
abordar as mais diversas questões de maneira “inofensiva” e 
“despretensiosa”. Com a “guarda baixa”, o público favorece 
a receptividade da animação e uma maior abertura na 
recepção e decodificação de sua mensagem (NESTERIUK, 
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2011, p. 205). 
 

As oportunidades narrativas proporcionadas pela suspensão da descrença na 

animação, entretanto, batem de frente com as dificuldades técnicas em se animar a ação 

dos personagens. Em seu livro, Dramaturgia de Série de Animação, o autor Sérgio Nesteriuk, 

fala a respeito da necessidade de um roteiro de animação apresentar diálogos concisos, de 

no máximo três linhas, devido à dificuldade em animar a linguagem facial dos personagens, 

diferente de atores humanos em uma série live-action que possuem a expressividade de 

todos os seus músculos faciais. Dando como exemplo, entretanto, a série Ataque ao Titã, 

quando frases maiores são ditas pelos personagens, diferentes planos e closes são 

apresentados, a fim de dinamizar a ação e não a deixar concentrada apenas na 

expressividade do personagem, como acontece nos produtos de live-action.  

Se tratando de personagens, o próprio conceito da palavra latina anima – alma, dar 

vida a3 – traz consigo o caráter essencial da narrativa de animação construída a partir da 

ação de personagens. Assim como em filmes e séries de live-action, a concepção do 

background (biografia), personalidade e aparência dos personagens, ajudam a trazer o tom 

da narrativa, assim como a relação desses personagens entre si, suas ambiências e universo 

apresentado.  

“Dar vida a” um produto audiovisual sempre resultará na confluência de profissionais 

de áreas diversas. Especialmente em animações temos, além do roteirista, a presença forte 

dos desenhistas, ilustradores e animadores, que traduzem para a tela o texto escrito. 

Linguagem diferentes que evocam formas diferentes. Assim o processo criativo evolui para 

gerar um produto final composto pela expertise de todos os profissionais envolvidos. 

Para este memorial foram preparadas duas ilustrações: a concept art4 da heroína 

Dandara Argão, e a concept art do mapa da Cidade de Constanza, macro mundo da série. 

Tanto a personagem como a ambiência sofreram modificações a partir do olhar do 

desenhista e ilustrador, Filipe Emerson. Testes foram feitos até que as ilustrações fossem 

condizentes ao que é proposto pela série, bem como as sugestões do profissional 

                                                
3 Conceito de Anima (NESTERIUK, 2011, p. 180). 
4Concept art, segundo Sérgio Nesteriuk: “tradução da virtualidade das ideias e conceitos inicialmente 
concebidos para formas efetivamente visíveis – ou “pensar com a mão”, como se diz” (2011, p. 175). 
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provocaram mudanças necessárias ao texto, para que este ficasse mais visual e condizente 

com um projeto de animação5.  

Quanto a estrutura de um episódio piloto, segundo Nesteriuk, o principal é que ele 

apresente “da maneira mais clara e direta possível, ainda que não em sua totalidade, o 

universo narrativo, as personagens principais e o tom da série” (2011, p. 195). Apesar disso, 

devido a concepção dos desenhos e ilustrações, os roteiros de animação costumam ter mais 

páginas que roteiros de live-action. Em se tratando de um episódio piloto então, em que 

todos os personagens e cenários são apresentados pela primeira vez, o roteiro ganha mais 

linhas de detalhamento.  

Por conta da importância e do grande nível de detalhamento 
em que as ações e ambientes são apresentados, o tamanho 
médio de um roteiro para animação pode ser até duas vezes 
maior do que um em live-action. Se em um roteiro com 
ações gravadas (ou filmadas) ao vivo com atores reais 
costuma-se ter uma média de um minuto por página de 
roteiro, em animação essa média pode ser de cerca de uma 
página e meia ou duas por minuto de roteiro animado 
(NESTERIUK, 2011, p. 205-206). 
 

. Mesmo assim, é interessante perceber a diferença no roteiro de séries que já 

possuem muitos episódios, não apresentando o mundo do zero, e tem uma incrível 

capacidade de síntese. É o caso do roteiro de Requiem, episódio final da série animada 

Caverna do Dragão (Dungeons & Dragons). Exibida originalmente em três temporadas entre 

os anos de 1983 e 1985, Requiem foi escrito por Michael Reaves, e foi o único dentre os 28 

episódios da série a não ser produzido. O grupo de personagens reiterados nos roteiros e 

conhecidos pelo público, estão sempre com os mesmos figurinos e perfil físico, enquanto a 

cada episódio novas ambiências são apresentadas para o espectador e em descrições 

concisas do roteiro: “Sibilando, as sete cabeças da enorme Hydra chicoteiam em nossa 

direção. Bobby, Hank, Eric, Diana, Sheila, Uni e Presto correm por suas vidas através de uma 

vastidão lamacenta de charnecas pantanosas com a Hydra em perseguição” (p. 16). 

 

 

1.4 O MUNDO VISTO EM DISTOPIA6  

                                                
5Ver anexos: Anexo A - Esboços da Personagem Dandara Argão e Anexo B - Esboços do Mapa da Cidade de 
Constanza. 
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Funcionando como hipérbole, a distopia destaca problemas sociais colocando-os no 

nível da catástrofe, a fim de possibilitar uma imagem do futuro a partir de uma crítica às 

ações do presente. Oposto de Utopia – termo cunhado por Thomas More no seu livro 

homônimo, no ano de 1516 –, que traz por sentido o lugar ideal, a distopia avança sobre o 

caos instaurado ou iminente, produzido por sociedades repressoras e ditatoriais que negam 

a liberdade do outro, produzindo seres sem alma, destituídos do sonho ou da esperança de 

viver em uma nova realidade. Não existe indivíduo, mas a eterna massa sem 

particularidades, leais aos padrões e valores sociais ensinados. Em uma sociedade sem 

espaço para a expressão individual, questionamento, antagonismos e críticas, expressões da 

humanidade como a arte não poderiam estar mais ameaçadas. Há um: 

[...] esvaziamento do homem, sinalizada pela ausência de 
religião e de arte. As frágeis promessas humanistas são 
rechaçadas com o propósito de coisificação. Suas causas 
seriam a racionalidade instrumental, a técnica e os regimes 
de dominação, que explicam também a superficialidade dos 
homens e das suas relações. Questiona-se até que ponto o 
homem pode controlar os demais e através de quais meios 
isto é possível. Daí que a comunicação é tratada pelos 
autores como forma de domínio de uma minoria sobre 
populações inteiras (FIGUEIREDO, 2011, p. 44). 

 

Na série Cidade Cinza, a Cidade de Constanza é construída como alternativa utópica 

de conforto e ordem após um período de caos vivido pela Terra. Viver sob controle e 

vigilância, tendo todas as suas necessidades previstas por um sistema eficiente e redentor de 

todos, livre de novos conflitos, parecia ser a visão ideal de segurança, a sedimentação de 

uma sociedade perfeita. Na cena 12 do piloto Lótus, antes do confronto entre a Patrulha e 

Dandara, o líder Mitsuo questiona os motivos da heroína querer abandonar a estabilidade da 

Cidade e partir em busca do “nada”. Em uma distopia, não há nada além do próprio regime, 

e legá-lo é uma heresia.   

Para controlar a cidade, o regime de vigilância é onipresente. “Não importa 

efetivamente se os sujeitos estão sendo vigiados ou não: para que haja o efeito de poder e 

de controle basta a sensação de vigilância” (FIGUEIREDO, 2011, P. 203). Desta sensação 

                                                                                                                                                   
6Este subtópico é construído inteiramente com base na pesquisa apresentada por Carolina Dantas Figueiredo, 
autora do livro Admirável Comunicação Nova: um estudo sobre a comunicação nas distopias literárias. 
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perene de estar sendo observado, não parece haver escapatória, cabendo ao sujeito a 

conformidade ou assumir o risco de ser punido.  

Segundo Figueiredo, as ideias normalmente apresentadas nas distopias coincidem 

com as análises do filósofo Michel Foucault sobre vigilância a partir do conceito de 

panóptico criado no século XVIII pelo filósofo e jurista inglês Jeremy Bentham. O panóptico 

se refere a estrutura prisional de um edifício circular, com uma torre de observação central, 

que ocupada por um vigia, permite a observação total e a todo momento dos presos, sem 

que estes jamais consigam ver quem os observa ou entrar em contato com os outros 

presidiários.  

O sistema do panóptico permite não apenas a sensação de ser vigiado por um 

observador onipresente, como também propicia que as pessoas façam um controle de si e 

dos outros. Desse modo, o vigia pode existir ou não, mas o sistema de vigilância continuará 

funcionando perfeitamente.  

Assim o sujeito perde a sua individualidade e especificidades. Não existe mais o 

indivíduo, mas o regimento coletivo. O ser é apagado para dar lugar a uma massa uniforme, 

e por isso, seus padrões de comportamento se tornam totalmente previsíveis.  

Ao mesmo tempo, “o panóptico permite que o observador fique longe dos 

observados”, porém “perto o suficiente para conhecer suas características individuais” 

(FIGUEIREDO, 2011, p. 208), não para valorizá-las, mas para converter o conhecimento “em 

poder sobre o sujeito”.  

O apagamento do indivíduo, no entanto, não pode ser total. Haverá os pontos fora 

da curva, as pessoas que a partir de um pensamento crítico sobre a própria realidade, 

buscarão a mudança ou aplacarão a falta de liberdade em pequenas ações do cotidiano.  

Nas distopias, para que a narrativa seja possível, não é 
tratado apenas o sujeito perfeitamente condicionado, parte 
da massa. Na verdade, se restasse apenas este sujeito os 
governos distópicos teriam logrado os seus objetivos e não 
haveria mais esperança para os homens. Mas os autores 
distópicos mantêm a crença na possibilidade de tomada de 
consciência e de existirem fissura no poder constituído, por 
isso tratam do sujeito que consegue escapar do 
condicionamento e dos sistemas alienantes ao qual está 
submetido e lança sobre ele um olhar crítico (FIGUEIREDO, 
2011, p. 305).  
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No caso de Cidade Cinza, a série já inicia com a retomada das emoções e sentimentos 

dos cidadãos de Constanza após anos de controle por uma fenda de energia que limita o 

desenvolvimento das personalidades. Há quem que se mantêm sob a vigilância da cidade, 

porém também quem se insurge em busca de liberdade para sentir e pensar.  

Cidade Cinza tem como principal gênero, a distopia. Fora este, ainda podem ser 

destacados os gêneros da ficção científica e fantasia. Segundo Figueiredo, a distopia seria 

uma mescla da ficção científica e denúncia de crises sociais. A autora dá como definições dos 

papéis da ficção científica e fantasia:  

À ficção científica caberia discutir o papel e a importância da 
técnica em diferentes períodos ou como ela se manifesta em 
termos de formações ideológicas. E o que criaria utopias e 
distopias é o uso que se faz das técnicas nas obras, já que, à 
princípio, a tecnologia tomada em si mesmo é neutra. A 
fantasia, por sua vez, tem como efeito envolver o leitor em 
um universo novo, seja ele verossímil ou inverossímil, além 
de funcionar como desafio intelectual oferecendo as 
diretrizes para o desenvolvimento técnico-científico da 
sociedade ou do grupo social a que se dirige (FIGUEIREDO, 
2011, p. 40). 

 

A tecnologia é fundamental para a construção da Cidade de Constanza e seu sistema 

de contenção. Pensada para dar conforto e estabilidade, acaba retirando a liberdade dos 

cidadãos. Sua personificação está na complexidade da arquitetura da cidade, bem como nos 

elementos auxiliares, como os carros multifuncionais da Patrulha e os E-trons, olhos móveis 

da cidade. Já a fantasia tem como referência dentro da série os conhecimentos alquímicos 

dos Árgonos, a utilidade da Fenda de Energia Morna no controle das emoções e 

sentimentos, e os sentidos ultrassensíveis dos personagens: Dandara movimentando a 

energia do ar; Julian que pode acessar mundos oníricos; Khalil, que consegue ter visões do 

passado ao observar lugares ou objetos.  

 

1.5 VEROSSIMILHANÇA E MUNDO INCONFUNDÍVEL 

 

Sônia Rodrigues aponta a definição de Aristóteles para Verossimilhança como “o 

possível crível”, quando os elementos da narrativa combinam corretamente. Não importa se 

estamos falando de um mundo de ficção científica ou realista. Ambos estão ancorados em 

um elemento chave para construção de uma história: repertório. Como diz Syd Field em 
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Manual de Roteiro, “A regra merece repetição: quanto mais você sabe, mais pode 

comunicar” (FIELD, 1982, p. 21). 

O repertório pode ser encontrado na vivência pessoal do roteirista; na sua biblioteca 

mental de livros, peças de teatro, filmes, séries e demais produtos de consumo artísticos e 

de entretenimento; ou em fatos históricos e contemporâneos (RODRIGUES, 2014, p. 176).  

Muitas vezes uma narrativa de ficção pode parecer totalmente separada da realidade 

que nos rodeia. Porém, olhada mais de perto são retratos coloridos com outras cores, 

personagens que ganham novos nomes e rostos, mas que falam de algo que conhecemos ou 

que existe. As distopias são exemplos de narrativas que se utilizam da caricatura e da 

hipérbole para tratar de situações reais.  

Cidade Cinza narra as desventuras de uma cidade onde seres humanos têm seus 

sentimentos e emoções neutralizados em prol de um regime social, e onde expressões 

artísticas são proibidas. Algo que pode parecer impensável, porém muito mais próximo da 

realidade do que imaginamos. Basta colocar uma lente na história ou em fatos noticiados na 

nossa contemporaneidade. 

Comecemos pelos relatos devastadores da Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945), 

período onde muitas obras artísticas do acervo de famílias judias foram roubadas ou 

destruídas. Algumas ainda estão desaparecidas ou sendo restituídas às famílias. Relatos 

transformados em filmes como Caçadores de Obras Primas (The Monuments Men, 2014), 

direção de George Clooney, e A Dama Dourada (Woman in Gold, 2015), do diretor Simon 

Curtis. O mundo ainda pode contar com o significativo acervo de obras de artes produzidas 

por judeus dentro dos guetos e campos de concentração e que, escondidas e 

contrabandeadas, puderam ser postergadas para que nenhuma geração se esqueça da 

indignidade da guerra. Obras que retratam o pesar, mas também a singeleza da vida que 

continua apesar do mais duro sofrimento.  

 

Figura 1 – Karl Bodek e Kurt Conrad Löw, 'Uma Primavera' (1941) 
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Já na Contemporaneidade, os atentados do Estado Islâmico, organização terrorista 

que atua majoritariamente no Oriente Médio, ceifam a vida de milhares de pessoas, e 

provocam um dos maiores crimes contra o patrimônio histórico cultural do planeta, com a 

destruição de centros de cultura da atualidade, obras de arte, artefatos e sítios 

arqueológicos milenares.  

Em abril de 2018, o repórter enviado pela Rede Bandeirantes ao Iraque, Yan Boechat 

mostra na série de reportagens especiais Terra Arrasada, o retorno ao cotidiano dos 

moradores da cidade de Mossul após a expulsão do estado islâmico. A terceira reportagem 

da série7 apresenta a retomada da liberdade de expressão da cidade, que durante quatro 

anos de invasão teve qualquer manifestação artística censurada. Para Yan Boechat, “A volta 

do Departamento de Artes da Cidade de Mossul, é talvez o mais significativo movimento de 

                                                
7 Jornal da Band - Sem censura, povo iraquiano volta a se expressar na arte. Fonte: 
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/16429635/sem-censura-povo-iraquiano-volta-a-se-
expressar-na-arte.html 

Fonte: BBC News | Brasil: ‘Arte do Holocausto’: A obra dos judeus detidos em guetos ou em campos de 
concentração (https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160209_vert_cul_arte_holocausto_ml) 

 

http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/16429635/sem-censura-povo-iraquiano-volta-a-se-expressar-na-arte.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/16429635/sem-censura-povo-iraquiano-volta-a-se-expressar-na-arte.html
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como a cidade tenta voltar ao normal”, e relata o fascínio dos estudantes de pintura em 

poder novamente colocar representações humanas em suas telas, antes proibidas pelo 

estado islâmico.  

Tratar da realidade seria então tratar do mito, posição defendida por Mircea Eliade, 

estudioso e mitólogo, uma das principais fontes de pesquisa de Sônia Rodrigues. “Segundo 

Mircea Eliade [...] os povos antigos acreditavam que o mito é a realidade e a ficção não. Ou 

seja, o mito seria a expressão verdadeira da consciência humana sobre a realidade em que 

vivemos”. Ela completa: “O que funciona para explicar o mito funcionaria para explicar as 

narrativas contemporâneas, as séries, por exemplo, porque a imaginação dos criadores, 

roteiristas está impregnada do mito, suas características, suas etapas” (RODRIGUES, p. 25).  

Cidade Cinza traz como base narrativa a Alegoria da Caverna de Platão. Na metáfora, 

um povo acorrentado nas trevas de uma caverna conhece apenas as sombras de humanos e 

animais exibidas nas paredes. Um dessas pessoas consegue se libertar e conhecer o mundo 

exterior, a real natureza do que existe e era projetado nas paredes da sua antiga morada 

sombria. Ao retornar para a caverna e contar o que viu, é ridicularizado e tomado como 

louco. Assim é a trajetória da personagem Dandara, que consegue sair da fortificada Cidade 

de Constanza para um mundo onde os sentimentos humanos e o convívio com a natureza 

são livres, mas precisa voltar e ajudar na libertação dos ficaram para trás. 

Desse modo, a série abarca questões atuais através das similaridades com o mundo 

real, e questões atemporais e universais do ser humano, trazidas pelo mito: quem sou, de 

onde venho, para onde vou. Perguntas desenvolvidas a partir das ações e diálogos dos 

personagens, e na jornada do herói trilhada por alguns deles.  

No capítulo “Jornada do Herói: de si mesmo e da narrativa”, Sonia Rodrigues explica 

que o herói de uma série não precisa ser necessariamente o protagonista. Há o herói da 

narrativa, de episódio ou de temporada. O que irá definir um personagem como herói serão 

suas atitudes em relação à perda ou ruptura. 

“Para escrever roteiro de narrativas seriadas em drama é preciso incorporar a ideia 

de que cada trajetória de cada personagem tem as mesmas possibilidades de ruptura, 

obstáculos que a intensificaram e auxílios que permitiram a trajetória do herói” 

(RODRIGUES, 2014, p. 80). Cada personagem pode ser herói de si mesmo:  

A jornada do herói de si mesmo está relacionada a um 
conceito de Jung que é o de individualização, a aquisição do 
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si mesmo, novo centro da personalidade, resultado de um 
equilíbrio psíquico pela tomada de consciência dos 
arquétipos inconscientes (RODRIGUES, 2014, p. 63) 

  

O modo como Cidade Cinza tece o repertório em que é desenvolvido, seus cenários, 

personagens e questões contemporâneas e atemporais, formam o seu mundo inconfundível, 

e garantem a verossimilhança capaz de gerar empatia nos espectadores. A empatia, antes 

exercitada pelo roteirista durante a escrita, num processo de “conhecer a si mesmo” e que 

depois poderá ser produzida pelo espectador, garantindo a continuidade de uma série. 

 

 

2 DA CRIAÇÃO 

 

2.1 VISÃO ORIGINAL 

 

Cidade Cinza surgiu de um pequeno conto autoral: 

 

Uma bailarina busca retirar sua terra natal do jugo de uma ditadura que havia 

proibido a arte e mantinha a cidade sitiada por muros. Presa como subversiva ela é expulsa e 

deixada para morrer em uma selva, onde encontra um leão prestes a devorá-la. No entanto, 

como uma resposta da natureza pela sua busca por liberdade, o corpo da bailarina se funde 

ao corpo do leão, dando-lhe a força do seu signo leonino. Ela então retorna para a cidade 

disposta a lutar para que a arte e sua liberdade fossem restabelecidas.  

A luta por liberdade de pensamento dá o tom da narrativa de Cidade Cinza, 

encontrando como reflexo a busca pela expressão artística. Inicialmente pensada para o 

formato de curta-metragem de animação, a necessidade da mudança para o formato de 

série foi apontada pelo professor Fábio Sadao Nakagawa8, devido à complexidade dos 

personagens e porquês que a narrativa suscita. Era preciso destrinchar a trama, as 

motivações dos líderes da cidade em proibir a relação dos cidadãos com a arte, os meios que 

a bailarina encontraria para defender sua cidade, bem como suas consequências. 

                                                
8No período, em 2016, o professor Doutor em Comunicação e Semiótica, Fábio Sadao Nakagawa era meu tutor 
no Programa de Educação Tutorial em Comunicação (PETCOM), onde eram desenvolvidas reuniões para tratar 
dos projetos de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos membros petianos. Professor Fábio Sadao 
Nakagawa também foi o primeiro orientador deste projeto de TCC. 
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Repassando os outros pequenos contos semelhantes que possuía, percebi que todos 

eles carregavam uma linha narrativa capaz de se tornar uma história única, amarrada em 

série, e arquitetada dentro dos gêneros distópico e fantástico. Com um orçamento baixo 

para efeitos especiais com atores reais e a vontade de futuramente fazer esta série sair do 

papel, o caminho escolhido foi o da animação. A escolha não é ingênua, pois fazer animação 

também é um processo caro e exigente em sua técnica. Porém é o caminho que torna essa 

série possível a partir dos meios de produção que teria acesso como produtora brasileira 

independente. A animação é capaz de fazer as ideias mais mirabolantes ganharem espaço na 

tela, além de conferir uma linguagem própria para o projeto de Cidade Cinza.  Desse modo 

então, vamos lá, lancemos mãos das tintas e canetas nanquim!  

O enredo de Cidade Cinza, traçado a partir de perguntas sobre a liberdade para ser 

artista vem, no entanto, de uma trilha mais distante, encontrada no rock’n roll da banda 

inglesa Pink Floyd, que em 1979 lançou o álbum musical The Wall. Mais tarde, em 1982, o 

disco seria levado para o cinema através do personagem Pink, um artista frustrado pelo 

sucesso e que decepcionado com seu público cria um muro imaginário que o separa dele. A 

história de vida de Pink e os motivos que o fizeram entrar em uma depressão profunda são 

contados ao longo de um filme musical, que nas cenas de drama psicológico mais fortes, 

encontraram respaldo imagético nas animações de Gerald Scarfe. O poder das animações 

criadas para The Wall são inspirações para a força que interessa a série Cidade Cinza 

alcançar. 

O que é a arte na vida do artista? Qual a importância da arte e do artista para o 

mundo? Ferreira Gullar já dizia que “a arte existe porque a vida não basta”. Mas como esta 

vida, que viu tantas vezes o contraste de opiniões se transformar em guerras, pode 

novamente dar espaço para o que evoca o “ser humano”? Esta responsabilidade de trazer 

para a arte uma forma, e representá-la para si e para o outro, não seria um pouco parecido 

com a própria responsabilidade do viver? Perguntas iniciais que The Wall passou adiante e 

que ecoaram neste projeto. Questões que ultrapassaram a busca por compreender a arte, 

para também tentar entender o modo como as pessoas interagem com suas vocações e 

como a sociedade as recebe. Não deixa também de ser um meio metalinguístico de 

reconhecer o lavoro criativo que dá forma a esta série e que acaba por traduzir as questões 

de vida de alguém que se desafia a ser autora.  
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Importante, no entanto, dizer, que são as perguntas que dão fôlego a esta trama, não 

as respostas. Questionamentos que ganham força quando colocados em situações limite, 

perfeitamente bem traduzidas pelo gênero distópico. A ideia de Cidade Cinza é imaginar 

uma retomada dos sentimentos e emoções por um ser humano que durante muito tempo é 

apartado do seu sentido de existência em prol do mero sobreviver. 

Diversos filmes e séries do repertório audiovisual mundial trazem a distopia como 

modo de produzir uma caricatura das mazelas da sociedade. E todas elas de algum modo 

flertam com a curiosidade e desejo do ser humano de possuir algo além da sua existência. 

Percebemos essa busca pelo conhecimento e por referências artísticas no filme Oblivion 

(2013), do diretor Joseph Kosinski, onde o personagem Jack Harper (Tom Cruise), guarda em 

um rancho cuidado por ele, livros e LPs de bandas e cantores conhecidos pela 

contemporaneidade, em uma Terra onde não há humanos além dele e de sua parceira, 

Victoria Olsen (Andrea Riseborough). No filme Filhos da Esperança (2006), direção de 

Alfonso Cuarón, o herói Theo Faron (Clive Owen) pergunta a um amigo milionário porque 

continua a comprar e guardar objetos artísticos se em 100 anos não haverá ninguém para 

contemplá-los, visto a crise política e social planetária com a infertilidade das mulheres.  

Já Equilibrium (2002), direção de Kurt Wimmer, tem seu enredo principal pautado na 

retomada dos sentimentos e emoções humanas do protagonista John Preston (Christian 

Bale), um oficial responsável por capturar e matar aqueles que tenham parado de tomar a 

droga Prozium, capaz de eliminar sentimentos, além de destruir todas as obras de arte e 

pensamento que por ventura estes foras da lei possuam. Quando o próprio John deixa de 

tomar a injeção, ele passa a questionar o sistema mantido pelo Clero Grammaton, que gere 

a Cidade de Libra, onde vive, bem como suas próprias ações anti-humanas. Equilibrium é 

uma das principais referências de Cidade Cinza, tendo como parâmetro a busca da Cidade de 

Libra pelo equilíbrio de suas emoções a qualquer custo. 

As referências de séries começam pelo o anime Shingeki no Kyojin (Ataque ao Titã), 

com primeira temporada lançada em 2009, tanto no que diz respeito ao seu enredo quanto 

na observação de algumas estruturas típicas ao anime: narrativa de no máximo 26 minutos, 

no caso de Cidade Cinza são 22 minutos, com chamada de abertura e de final de cada 

episódio, além da estrutura de planos e closes que facilitam a ação na animação, e não se 

prendem às expressões faciais dos personagens. Assim como Cidade Cinza, o anime traz a 
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busca por quebrar as barreiras de uma cidade sitiada, e libertar o ser humano para viver a 

liberdade que o mundo inteiro tem a oferecer. Por sua vez, The Handmaid’s Tale (O Conto da 

Aia), com primeira temporada lançada em 2017, traz como referência a estrutura de 

vigilância social, tema fixo em Cidade Cinza e visível a partir da arquitetura em formato de 

Panóptico da Cidade de Constanza, macro mundo da série.  

Dentro dos muros da Cidade de Constanza, pessoas vivem sem conhecimento do 

mundo externo, acreditando não haver outra realidade fora de suas imediações, referência 

direta ao mito da Caverna de Platão. A partir daí a narrativa ganha fôlego ao colocar-se 

diante de um mundo que os personagens precisarão abandonar para terem acesso não a 

felicidade em si, mas a liberdade de produzir escolhas conscientes.  

  

 

2.2 CONCEITO GERAL DA SÉRIE 

 

Storyline 

Dandara é a primeira na linha sucessória para ser uma árgona mestra, responsável 

pelo controle mental dos moradores da fortificada Cidade de Constanza. Porém, a 

descoberta da dança, arte desconhecida entre os muros da cidade, faz a jovem abandoná-la 

em busca de autonomia. Quando o desejo por libertar a cidade de uma ditadura do 

pensamento torna-se maior que sua própria liberdade, ela é obrigada a retornar.   

 

Pensata 

São os sentimentos que dão sentido à vida humana. Um dos seus maiores expoentes 

é a arte, com seu poder de conectar pessoas e fazê-las reconhecer o que possuem de melhor 

dentro de si.    

 

Público-Alvo 

Jovens adultos na faixa etária de 18 a 24 anos, sem distinção de gênero, pertencente 

às classes C1, C2 e B1 (classes médias brasileiras), que se interessem pelo consumo de filmes 

e séries de animação. 
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Principais Gêneros 

Distopia, Ficção Científica, Fantasia, Drama 

 

Formato 

Primeira temporada com 8 episódios e mais duas temporadas com 9 episódios cada. 

Cada episódio terá 22 minutos, incluindo chamada fixa de abertura e de final de episódio. 

Trama capitular (com continuidade ao longo dos episódios seguintes).  

 

 

2.3 UNIVERSO FICCIONAL  

 

Leis do Universo 

● Cataclismo destrói parte do planeta obrigando os seres humanos a migrar em 

busca de sobrevivência; 

● Parte dos sobreviventes se abriga em cidade fortificada que controla as 

emoções e sentimentos dos cidadãos, inclusive dos membros do governo, 

através de experimentos científicos; 

● Uma nova geração cujos sentimentos estão fora do controle da ciência 

desestabiliza o equilíbrio da cidade. 

 

Evento Central 

● Experimentos científicos começam a perder o equilíbrio das emoções e 

sentimentos das pessoas, especialmente das novas gerações; 

● Uma jovem consegue ultrapassar os muros da cidade; 

● Governo da cidade busca maneiras de neutralizar os sentimentos da nova 

geração e retomar a estabilidade da cidade.  

 

Tamanho e Tipo do Mundo 

● Pequeno, com ambiências dentro da Cidade de Constanza e Imenso, com 

ambiências fora da Cidade de Constanza. 
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● Flashbacks e sonhos com situações em ambiências externas aparecem ao 

longo da temporada. 

Mundo inconfundível  

 

Catástrofes de uma Era 

A Terra acaba de sair do meado da Era de Ferro9, fase em que toda a realidade 

conhecida pelas civilizações humanas chega ao fim. Mudanças climáticas produzem 

catástrofes naturais por todo o planeta, interrompendo os embates da Terceira Guerra 

Mundial em curso. Furacões, terremotos, maremotos, escassez de alimento, morte de 

plantas e animais, provocam o que a história chama de “A Grande Migração”, quando 

pessoas de todos os cantos do mundo deixam para trás suas casas em busca de locais 

seguros para viver. Nesta fase, a tecnologia, principal aliada dos seres humanos na busca por 

sobrevivência, diminui sua eficácia devido às constantes alterações no campo magnético do 

planeta e imprecisões dos cientistas sobre como transpor as mudanças.  

50 anos de catástrofes transformam fortemente a biosfera e as dinâmicas sociais. 

Etnias se agrupam, formando novos povos, e até mesmo a genética humana se modifica 

para se adaptar às novas condições terrestres. Nascem humanos com maior resistência às 

mudanças energéticas e climáticas. A natureza produz uma nova seleção natural. 

Quando as mudanças climáticas diminuem e os ciclos da natureza voltam a se 

estabilizar, povos voltam a se fixar em regiões consideradas seguras. Eclodem conflitos por 

terras. Os vencedores se estabelecem nos melhores territórios e os vencidos voltam a buscar 

novos espaços para permanecer. 

 

A Cidade de Constanza 

                                                
9Referência ao ciclo de ascensão e decadência de antigas civilizações, simbolizado pela estátua e profecia de 
Nabucodonosor (Capítulo dois da Bíblia, Livro de Daniel). A estátua tem seus membros divididos por materiais 
em ordem decrescente no seu nível de nobreza, representando o governo de impérios em diferentes fases da 
história da humanidade: cabeça de ouro - babilônico; peitoral e braços de prata - persa; ventre e coxas de 
bronze - grego; pernas de ferro - romano; pés de ferro e barro - divisão do império romano e as tentativas 
frustradas de união políticas das nações. A profecia ainda sugere que as civilizações contemporâneas seriam 
exterminadas e depois de milênios dariam lugar a uma nova civilização que floresceria. Link de referência: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Profecia_da_est%C3%A1tua_de_Nabucodonosor 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Profecia_da_est%C3%A1tua_de_Nabucodonosor
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O sétimo povo a seguir a estrela de Acrox10, uma das regiões seguras do planeta, 

consegue derrotar os inimigos e fixar-se na região. Com medo de novos conflitos, os Sétimos 

se unem aos Árgonos11 – pequeno povo pacífico da região e possuidor de conhecimentos 

alquímicos utilizados na engenharia e medicina. A união de forças ajuda a derrotar os 

inimigos em comum e a traçar planos para construção de uma cidade protegida por muros.   

Juntos, Sétimo e Árgonos conseguem criar uma nova tecnologia, capaz de resistir às 

alterações magnéticas. Produzida a partir do princípio do éter12, a Energia Etérea é capaz de 

mudar seu estado físico, tornando-se, por exemplo, sólida ou dissolvendo quando 

necessário. Essa tecnologia passa a ser base para os planos de construção da cidade.  

Outra descoberta torna-se fundamental para construção da cidade: a existência de 

uma região na atmosfera onde a energia que incide sobre os seres humanos era capaz de 

neutralizar emoções e sentimentos. Além disso, poderiam também estabilizar a saúde física 

e mental das pessoas, evitando doenças, porém prejudicando a formação da personalidade. 

Por possuírem uma temperatura própria e constante, estas regiões foram chamadas de 

Fendas de Energia Morna. Sétimos e Árgonos viram na descoberta a possibilidade de 

estabelecer uma sociedade harmônica, acreditando que as emoções e sentimentos eram as 

causas da instabilidade humana e do estopim de novas guerras.  

15 anos de trabalho coletivo findam a construção de uma cidade altamente 

fortificada, capaz de afastar qualquer inimigo e de manter constante as emoções e 

sentimentos dos cidadãos, dando-lhe o nome de Cidade de Constanza. Para governar a 

cidade, um conselho foi instaurado com representantes das sete capitais que a dividem.  

Mais 50 anos se passam. Os cidadãos de Constanza viviam a estabilidade desejada 

por anos, desde o episódio da Grande Migração. As medidas de segurança e controle da 

cidade eram completadas por um estatuto rígido, o autocontrole dos cidadãos, e a 

funcionalidade na estrutura física da cidade, com uma torre de vigilância central conectada 

ao centro de inteligência localizados no subterrâneo. Entre as medidas de controle, uma das 

principais era a contenção sexual de todos os moradores da cidade, que faziam sexo 

unicamente com fins reprodutivos, limitando a densidade demográfica.  

                                                
10Estrela representante do estado de São Paulo na bandeira brasileira.  
11Árgon: 18º símbolo da tabela periódica, representa o princípio do Ar. 
12Éter: energia que carrega consigo o princípio básico dos quatro elementos: fogo, água, ar e terra.  
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 A Natureza, no entanto, tem o próprio funcionamento. A Fenda de Energia Morna 

começa a sofrer incidência dos Feixes de Livre Tensão, espasmos que criam nova 

movimentação na energia e alteram o comportamento dos seres vivos e da geografia da 

região afetada. A primeira alteração, chamada de A Grande Onda, acontece justamente no 

período escolhido para procriação. A Grande Onda liberta a energia sexual dos casais e 

mantém-se inalterada durante muito tempo até que os Árgonos conseguissem controlá-la. 

Este fato causa uma vertiginosa quantidade de gravidezes, aumentando a quantidade 

populacional antes tão bem estabelecida. A partir daí as crianças geradas já não seriam mais 

as mesmas. Nasceriam com personalidades difíceis de serem controladas.  

Enquanto isso, os Feixes de Livre Tensão passam a incidir em locais da cidade, 

criando espaços com belezas naturais e permitindo a liberdade de sentimentos e emoções 

humanas. Ao serem reconhecidas, as regiões afetadas eram evacuadas e direcionadas para 

outras áreas da cidade, alterando a organização pré-definida.  

 

A geração de insurgentes 

A geração nascida na Grande Onda cresce indefinida, com sujeitos apresentando 

novas personalidades e buscas individuais. As leis de Constanza são questionadas por alguns 

desses jovens, que passam a influenciar as gerações precedentes. 

Enquanto isso, as fragilidades Fenda de Energia Morna continuam causando 

interferências na estabilidade dos sentimentos e emoções dos moradores de Constanza. 

Para manter o controle, o governo investe em alternativas como a injeção de esquecimento 

Letônio13 e a utilização dos e-trons, robôs construídos com energia etérea e que além de 

assumir a função de guardas na cidade ainda acumulam o trabalho de hipnotizar os 

patrulheiros que garantem a segurança da cidade, evitando que estes tenham opiniões 

próprias e mantendo seu trabalho em prol da Cidade de Constanza.  

 

Uma nova esperança 

O contato com emoções e sentimentos atinge também os membros do Conselho e 

das instituições de controle de Constanza. Opiniões se polarizam enquanto alguns de seus 

membros desviam-se de suas funções para tentar perpetuar-se no poder, e outros 

                                                
13Lete, esquecimento (grego). Rio do Hades que ao ser tocado ou ingerido provocava o esquecimento 
completo. Link de Referência: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lete.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lete
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questionam a própria ética por ajudar na manutenção de um sistema de controle da 

população, estando eles mesmos controlados.  

O ressurgimento das sensibilidades do ser humano proporciona a guardiões de 

conhecimentos da Era Pré-Cataclismo a oportunidade de compartilhar sua sabedoria e 

instruir em sigilo pessoas insatisfeitas com a realidade da cidade. Assim, de modo individual 

ou em pequenos grupos, novas visões de mundo surgem para renovar Constanza, 

encontrando como obstáculos, no entanto, indivíduos interessados na perpetuação do 

controle. A luta ainda velada se acirra quando a próxima na linha de sucessão para se tornar 

uma árgona mestra, responsável na área médica por manter a estabilidade mental e 

controle das emoções e sentimentos dos moradores de Constanza, decide abandonar a 

cidade para partir em busca da sua vocação.  

 

Imagem 2 – Linha do Tempo com os principais acontecimentos da história pregressa 

ao início da narrativa do episódio piloto de Cidade Cinza. 
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2.4 AMBIÊNCIAS 

 

Cidade de Constanza 

 

Figura 2 – Ilustração da Cidade de Constanza 

 

 

 

Rodeada por grossos muros de pedra, é organizada em quadrantes bem definidos, 

possui prédios de médio porte, casas baixas e ruas lineares. Seu interior é dividido por sete 

capitais, controladas por um Conselho. No centro, uma extensa praça circular, com uma 

torre central de observação, a construção mais alta de toda a cidade. Todos os espaços 

habitados da cidade são cinzas. Neles, há ausência total de vegetação. Fora as zonas 

habitadas, porém, algumas regiões possuem uma abundante vegetação, provocada pela 

incidência dos Feixes de Livre Tensão. 

Macro cenário da trama, a Cidade de Constanza pode ser caracterizada como um dos 

personagens da série, pois sua estrutura de vigilância e contenção incide diretamente nas 

ações dos personagens humanos, provocando os pontos de virada da série. Composta por 

sub-cenários recorrentes em todos os episódios, é um espaço de convergência de todos os 

núcleos de personagens.  

Cidade de Constanza vista do alto por um e-tron na primeira cena do Episódio Piloto - Lótus. 
Ilustração de Filipe Emerson.  



 

33 

 

Metrópole, sua construção foi possível graças à descoberta da Energia Etérea, uma 

tecnologia capaz de alterar seu estado físico. Está abaixo de uma Fenda de Energia Morna, 

região da atmosfera que estabiliza emoções e sentimentos humanos. Arquitetada no antigo 

formato Panóptico, possui, olhada de cima, o formato de um olho humano, sendo o seu 

centro uma pupila ativa, porém míope. Possui níveis subterrâneos onde funcionam 

instituições como a escola, o quartel da patrulha, hospital, e os setores administrativos e 

políticos do governo. 

Por ter uma área de grande extensão, acaba incorporando antigas construções da era 

Pré-Cataclismo, como o bairro abandonado apresentado a Cena 09 e a mansão abandonada, 

o Pátio do Renascimento, na Cena 14 do episódio piloto.   

 

Regiões de Livre Tensão 

 

Figura 3 – Airão Velho – AM | Figura 4 – Vilarejo de Ekai, Espanha 
Figura 5 – Fábrica de armas na Espanha | Figura 6 – Sanatório de Cesuras, Espanha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Cenários de referência para as Regiões de Livre Tensão.  
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Sub-cenários da Cidade de Constanza, são regiões afetadas de maneiras distintas 

pelos Feixes de Livre Tensão, apresentando geografias e fenômenos naturais diversos – 

como pequenas suspensões da gravidade e espasmos de cores semelhantes a auroras 

boreais. Estas regiões são consideradas impróprias para habitação pois influenciam nas 

emoções e sentimentos das pessoas, podendo inclusive intensificá-los.  

As Regiões de Livre Tensão existente na zona 4, presente no episódio piloto de 

Cidade Cinza, está localizada em um antigo bairro abandonado dominado pela natureza e 

com forte poder de influenciar bons sentimentos. Por isso é o lugar por onde Dandara 

escolhe para fugir, já que poderia dar abertura para os sentimentos de alteridade dos 

patrulheiros que viessem capturá-la, sendo também uma região próxima a parte dos muros 

da cidade.  

Outro Região de Livre Tensão apresentada no piloto, é o Pátio do Renascimento, 

onde Dandara ia quando pequena para ter aulas de dança acompanhada pela sua avó, Vayu 

Argão.  

 

Praça e Torre Central  

Localizada no centro de Constanza, a Torre Central é a principal e mais alta 

construção da cidade. Postada no meio de uma praça aberta, onde são realizados comícios 

para a população em geral. A Praça e a Torre Central são totalmente sensíveis a 

movimentação, funcionam como a íris e a pupila de um olho humano. 

A Torre possui uma visão panorâmica de toda a cidade. Sua área externa é formada 

por pixels de computador, que enviam informações sobre o funcionamento da cidade para 

os setores de inteligência localizados no subterrâneo. Esta, entretanto, lida com um defeito 

desde o nascimento da cidade: não consegue enxergar bem o que acontece de longe, é um 

centro míope. Isso permite alguns acontecimentos na série, entre eles a dificuldade em 

localizar os Feixes de Livre Tensão, a interação de alguns personagens com essas regiões, e a 

fuga de Dandara ser bem sucedida.  

Torre e subterrâneo são interligados por um elevador largo – utilizado pelo 

personagem Mitsuo para reunião com o Conselho de Constanza na Cena 22. São a torre, 
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praça e elevador os responsáveis por causar no formato da cidade, vista de cima, a aparência 

de um olho humano.    

 

Quartel General da Patrulha 

Subterrâneo da cidade de Constanza. Possui um pátio onde os patrulheiros se 

reúnem para as missões. Composto por dormitórios comuns, refeitório, salas para 

treinamento, ala hospitalar e ala científica, com laboratórios para produção de remédios e 

armas.   

 

Prisão de Constanza 

Prédio subterrâneo com vários andares arredondados segmentados por celas com 

portas iguais. Possui uma torre de observação no centro. Ali são encaminhados patrulheiros 

que precisem cumprir penas disciplinares ou presidiários que esperam pela pena de morte. 

A prisão também apreende pessoas com dons incomuns, para estudá-los. É o caso de Julian, 

um dos protagonistas de Cidade Cinza, que possui o dom de se comunicar com outras 

pessoas através dos sonhos.  

  

 

2.5 PERSONAGENS 

 

Apesar de se tratar de um universo fantástico, Cidade Cinza é uma série criada por 

uma autora brasileira que carrega as referências do seu local de origem. Impossível para um 

autor seria narrar uma história sem de alguma forma representar o que conhece e vivencia. 

Em busca de criar personagens críveis, seus traços físicos, fundamentais para visualização 

dos personagens, possuem como referência a diversidade de origens étnicas do povo 

brasileiro. Percebemos isso a partir da protagonista, Dandara Argão, uma mulher negra e de 

cabelos trançados. Ande por qualquer bairro de Salvador e poderá encontrar Dandara 

tomando sorvete, indo para a faculdade, andando de metrô.  

Chico Liberato, precursor na animação baiana, usa como recurso em todas os seus 

projetos, uma bela paleta de cores para representar a diversidade cultural brasileira. Uma 
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referência de que a animação também é um caminho para representação da cultura e dos 

traços brasileiros. 

Nos próximos subtópicos, serão destrinchados os atributos físicos, personalísticos e 

de interação entre os personagens apresentados no episódio piloto da série Cidade Cinza.  

Importante reiterar que cada personagem poderá ser herói de si mesmo ao decorrer 

da narrativa. Um personagem poderá ser herói da série, temporada, episódio ou conjunto de 

episódios. Herói “não é necessariamente o protagonista da série, herói é quem enfrenta e 

tenta reparar a perda do equilíbrio inicial rompido de forma definitiva” (RODRIGUES, 2014, 

p. 57-58). 

 

Figura 7 – Relações entre os personagens do episódio piloto de Cidade Cinza 
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Dandara14  

 

Figura 8 – Ilustração de rosto e corpo de Dandara Argão. 

 

 

                                                
14 Ver Anexo  A - Esboços da personagem Dandara Argão.  

Ilustração finalizada da personagem Dandara Argão, desenvolvida pelo ilustrador Filipe Emerson a 
partir de leituras da ficha da personagem, roteiro e sugestões da autora.  
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18 anos, é uma mulher negra, de estatura média e magra. Corpo e porte de bailarina. 

Possui todos os músculos trabalhados pela dança. Seus cabelos trançados são adornados 

com pequenos tererês de prata (box braids) espaçados pelas mechas. Seu rosto é magro e 

afilado, com olhos mel característicos dos Árgonos15, sua única origem étnica. Lábios e 

narinas grossas. 

Dandara é a primeira na linha sucessória para se tornar uma árgona mestra, 

responsável pela estabilidade da Fenda de Energia Morna, que controla as emoções e 

sentimentos dos seres humanos. Descendente dos Árgonos, povo que carrega o 

conhecimento da alquimia, utilizado nas áreas da medicina e engenharia. A medicina é a 

profissão desenvolvida por todos os membros de sua família, que começavam a ser 

preparados a partir dos sete anos de idade pelos parentes mais velhos. A responsável pela 

instrução de Dandara é Vayu, sua avó paterna, que além dos conhecimentos alquímicos, 

haveria de ensiná-la em segredo a dançar. 

Em sigilo, junto com Vayu, Dandara partia para as Regiões de Livre Tensão para ter 

suas aulas de dança, e em contato com a natureza liberava seus sentimentos, neutralizados 

pela Fenda de Energia Morna que incide no restante de Constanza. Seus ensinamentos eram 

completados a partir das mídias de áudio e vídeo, fotos e livros que compunham um 

material teórico sobre dança, e que Vayu escondia no assoalho de seu quarto. 

Além de Vayu, Dandara possui uma relação especial com Julian, seu amor de 

adolescência e juventude. Ela conhece Julian em uma das Regiões de Livre Tensão, onde 

fazia seus treinos. Enquanto tentava sem sucesso fazer uma pirueta perfeita, ela ouve a 

música de Julian, que toca violão acompanhado por seu amigo Guilherme, no carron. 

Encantada com a sonoridade, o bloqueio criativo e técnico é superado. A junção da música 

de Julian e Guilherme e a dança de Dandara produz um forte efeito na energia do ar, 

derrubando uma parede por onde Dandara e Julian se veem pela primeira vez.  

Personagem esférica, Dandara possui diferentes fases da infância, adolescência e 

início da vida adulta apresentadas ao longo da série e dispostas de forma não cronológica. É 

apresentada pela primeira vez ao público da série em sua fuga da Cidade De Constanza.  

                                                
15Reiterando: Os Árgonos são um povo de conhecimento ancestral em alquimia, utilizando-o para a engenharia 
e medicina. Foram um dos povos a fundar a Cidade de Constanza, e são responsáveis pela manutenção da 
Fenda de Energia Morna, que controla as emoções e sentimentos dos moradores da cidade.  
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Aos 17 anos, o falecimento da avó a obrigada a reforçar seus estudos na medicina, 

além de manter a origem da família pura casando-se com um homem pertencente a sua 

etnia. É neste momento em que decide abandonar Constanza e fazer o próprio caminho.  

O conhecimento alquímico aprendido ao longo da vida, se alia às experiências com a 

dança nas Regiões de Livre Tensão. Dandara aprende a transmutar a energia do ar com seus 

movimentos, produzindo ventanias ou até confundindo a percepção visual das pessoas, 

exemplo da Cena 09, quando Dandara produz um manto de energia que a deixa invisível. 

Longe dos Muros da Constanza, Dandara encontra finalmente a liberdade. Cria uma 

nova relação com a natureza, conhece outros povos e recebe novos conhecimentos. A 

necessidade de libertar aqueles que ficaram para trás, entretanto, faz com que Dandara abra 

mão da própria liberdade, para voltar a Constanza. Ela precisa mostrar que há uma outra 

realidade, melhor, perdida por todos que permaneciam na cidade. É esta necessidade que 

faz de Dandara a heroína da trama de Cidade Cinza. 

 

Julian  

21 anos, é um desertor da escola da patrulha, preso como perturbador da ordem de 

Constanza. Alto, magro, e de rosto afilado, apresenta olheiras que custam a diminuir. A pele 

morena acompanha os cabelos castanho escuros e ondulados, cortados curtos. Nos olhos 

castanho médio, uma peculiaridade: o olho esquerdo possui um lado cinza, sinal que 

aumenta com o passar dos anos.  

Personagem esférico, na adolescência Julian é um rapaz de questionamentos 

silenciosos. Muito inteligente, sempre sobressaiu à média dos seus colegas de sala. No 

entanto, considerava a escola da patrulha uma perda de tempo e sem um sentido real para 

sua vida. Além das atividades escolares, Julian era preparado pelo pai para substituí-lo como 

chefe de segurança da Primeira Capital, onde moravam.   

Julian não tinha amigos até conhecer seu colega de escola Guilherme, filho de Ashan, 

um guardião de artefatos musicais. É através deles que Julian descobre a Música, tornando-

se um multi-instrumentista16. Inconformado com a impossibilidade de ter a música como 

                                                
16Dentro da legislação estabelecida pela Cidade de Constanza, nenhum efeito que retirasse as pessoas do seu 
estado de conforto poderia ser produzido. A Música era construída meramente com frequências sonoras de 
hipnose que alterava as emoções das pessoas a partir das necessidades estabelecidas pelas instituições: calma 
aparente, frenesi, fúria, são exemplos.  
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profissão, ele deserta da escola da patrulha, sendo considerado então um inimigo da cidade 

e prejudicando sua relação com o pai.  

Seu ponto de virada acontece aos 20 anos, quando em uma tentativa de atrair a 

atenção das pessoas, Julian e Guilherme invadem um comício para fazer um concerto de 

guitarra, tentando, no entanto, não serem descobertos. O plano dá errado e eles são 

acuados pela Patrulha. Julian troca tiros para fugir com um dos patrulheiros, Khalil, e acaba 

atingindo Guilherme. Detido, ele não sabe se matou ou não o amigo.  

Julian é sentenciado com pena de morte, mas seu destino muda quando seu pai, para 

salvá-lo, conta seu maior segredo: Julian é capaz de se comunicar com pessoas através dos 

sonhos. A sentença de Julian é revogada. Ele passa a fazer parte de estudos científicos sobre 

a mente humana e é cogitado como uma possível arma para o restabelecimento do controle 

dos sentimentos e emoções dos cidadãos de Constanza.  

Enquanto isso, Julian tenta manter sua mente sadia, enquanto passa por testes 

psicológicos torturantes e é corroído pela dúvida de ter ou não matado seu melhor amigo.  

A principal pessoa com quem Julian entra em contato através dos sonhos é Dandara, 

seu amor de adolescência e juventude. Tem constantes experiências sinestésicas, entre elas 

o aumento da marca cinza dos seus olhos. Quanto maior o perigo da Cidade de Constanza 

em manter-se presa a uma realidade sem emoções e sentimentos, maior se torna a marca. 

Fora da prisão, o feito no dia do comício havia se tornado lendário para muitos 

jovens, que consideram Julian como líder de uma possível insurreição. Entretanto, ele terá 

de superar os danos psicológicos e sentimento de perda do seu amigo Guilherme para que 

seu desejo por mudança retorne, além de encontrar uma maneira de fugir da prisão. 

Julian seria o personagem principal da série Cidade Cinza. Porém a personagem 

Dandara mostrou-se mais forte e mais completa, em sua figura de heroína, para manter o 

fôlego da série.   

 

Vayu17 

Avó de Dandara, acompanhamos passagens de sua vida durante sua fase já idosa, 

época em que ensina a Dandara todo o seu conhecimento sobre a dança, e pequenas 

passagens da sua juventude. O conhecimento sobre a dança é adquirido por Vayu na 

                                                
17Vayu - hindu, princípio do ar. Referência em livro: Magia Prática - 10 Passos para a Iniciação, Franz Bardon. 
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juventude, quando ela se apaixona por um guardião de conhecimentos Pré-Cataclismo. No 

entanto, precisando manter seus estudos como Árgona Mestra e manter o sangue de sua 

família puro casa-se com outro Árgono, precisou abandonar o amor e a dança. 

 

Membros da Patrulha 

 

Khalil 

 

Figura 9 – Referência para o perfil físico de Khalil  

 

 

 

Khalil, 21 anos, é um jovem forte, de cabelos pretos e espessos penteados para trás. 

Moreno, tem orelhas grandes e sobrancelhas também espessas. Um rosto quadrado com 

olhos pretos e arredondados. 

Recruta da Patrulha, ele é sub especialista na mecânica dos equipamentos utilizados 

pela Patrulha de Constanza. A partir dos ensinamentos do seu superior, o Patrulheiro 

Khalil Gibran na juventude. Ensaísta, filósofo, prosador, poeta, conferencista e pintor de origem libanesa. 
Tem como obra mais relevante o livro “O Profeta” (1923). 
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Marcus, produz em segredo melhorias na engenharia dos equipamentos, deixando-os mais 

fortes ou gerando medidas de defesa contra as incidências da Fenda de Energia Morna. 

Possui um dom que ainda está descobrindo: a capacidade de enxergar lugares e 

situações do passado. Este dom mais o talento para criação de equipamentos serão 

essenciais para a futura luta de insurgentes para se libertar da Cidade de Constanza. 

Khalil se tornará um aliado valioso para Dandara e Julian, embora ainda precise 

superar conflitos do passado com o último.  

 

Mitsuo 

36 anos, líder da Patrulha. Com traços coreanos, Mitsuo tem um cabelo liso e preto 

caído sobre a testa. Lábio finos, voz compassada, é atento e focado nos seus objetivos como 

líder. Frio, faz o precisar para cumprir uma meta. Sua curiosidade, no entanto, é o que trará 

uma mudança no arco do personagem.  

Querendo entender a mente da mente dos fora da lei da cidade, busca maneiras de 

pensar como essas pessoas, tentando entender o que são os sentimentos. Passando a buscar 

as Regiões de Livre Tensão, aos poucos ele vai descobrindo lados da sua personalidade que 

não conhecia, e conhecendo os sentimentos. A partir daí seus sentimentos e desejos irão 

conflitar com seu dever de líder da patrulha e com as ambições de alguns membros do 

Conselho de Constanza.  

 

Amy 

27 anos, subcomandante da patrulha. Possui olhos azuis claros, cabelos loiros e lisos 

de tamanho médio. Magra, de estatura média. É séria e contida todo o tempo, atendo-se a 

seus deveres como patrulheira. Acredita no sistema da Cidade de Constanza e faz tudo para 

mantê-lo em ordem. A ambição é um traço da sua personalidade, emoção que nem ela 

mesma percebe possuir. Deseja ascender como líder da Patrulha, porém sente-se ameaçada 

pela inteligência de Khalil. Seus sentimentos por ele são ambíguos, passando pelo desejo por 

tirá-lo do seu caminho e pela atração. 

Sua confiança no sistema da cidade começa a ruir com o sucesso da fuga de Dandara, 

quando ela começa a questionar o que haveria fora da cidade.  
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Valter 

24 anos, homem magro com pele amarelada. Olhos e cabelos castanhos de um liso 

oleoso e assanhado. Rosto pouco amigável. Possui a mania de fungar o nariz e esfregá-lo 

com o dorso da mão esquerda. É daltônico, percebendo apenas cores opacas.  

Valter é um dos poucos cidadãos de Constanza que não é afetado pelas mudanças da 

Fenda de Energia Morna. Não apresenta bons sentimentos, possuindo antes uma maldade e 

um desejo por machucar as pessoas. Assim como Amy, é ambicioso e gostaria de crescer 

dentro da Patrulha, porém é preguiçoso e tenta manipular as pessoas para alcançar o que 

lhe interessa.  

Este personagem traz como discussão para Cidade Cinza a justificativa para os 

criadores de Constanza construírem uma cidade para controlar os sentimentos e emoções. O 

objetivo era afastar os maus exemplos da humanidade. Com a diminuição da eficácia da 

Fenda de Energia Morna, não são apenas os sentimentos bons que são libertados, como 

também personalidades más começam a aparecer. Valter é um exemplo delas.  

 

Marcus 

27 anos, homem negro, alto, de olhos âmbar arredondados, rosto magro e cabelos 

crespos raspados. Primo distante de Dandara e descendente dos Árgonos. Especialista em 

mecânica da Patrulha, é superior do iniciante Khalil. É um homem inteligente, mas de 

hábitos simples. Não questiona a decisão dos seus superiores, por isso não vai contra a 

captura de Dandara no episódio piloto. É caxias no seu cotidiano. Ensina toda a engenharia 

dos equipamentos utilizados pela Patrulha a Khalil, possibilitando que este faça em segredo 

melhorias na mecânica do maquinário.  

 

Lucien 

42 anos, é um homem magro e branco, com cabelos pretos lisos e olhos verdes 

escuros. Suas orelhas de abano se destacavam na sua aparência. Professor de ciências dos 

estudantes da Escola da Patrulha e Cientista na Sede de experimentos sobre a memória 

humana no Quartel General da Patrulha.  

É um importante aliado e mentor de Khalil, ajudando-o a recuperar as memórias 

todas as vezes em que são apagadas após as missões da Patrulha. Questiona o sistema de 
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vigilância e contenção dos sentimentos de Constanza, buscando maneiras de driblá-las. Ele, 

no entanto, precisa ficar atento às desconfianças do Conselho de Constanza e de Mitsuo. 

 

Conselho de Constanza  

 

Ária 

69 anos, Conselheira da Zona 2. Tom de pele sarará, cabelos curtos e castanhos até a 

altura do pescoço. Estatura baixa. Estudiosa, é uma mulher rígida e presa ao regimento do 

Cidade de Constanza. A partir da diminuição da Fenda de Energia Morna, começa a 

apresentar um comportamento estressado, imediatista e punitivo.  

 

Horik 

47 anos, Conselheiro da Zona 3 de Constanza. Alto, com olhos castanhos, cabelo loiro 

preso em rabo de cavalo até as costas. Barba fechada no rosto. Tem pouca projeção no 

Conselho, preferindo concordar com a opinião da maioria. Busca contribuir, no entanto, com 

uma visão estratégica a partir daquilo que já conhece.  

 

Tertúlio  

54 anos, Conselheiro da Zona 4 da Cidade de Constanza. Homem pardo de cabelos 

grisalhos, magro de estatura média. Com a diminuição dos efeitos da Fenda de Energia 

Morna, passa a apresentar-se como ameaça aos outros Conselheiros. É cínico e sarcástico. 

Usando os privilégios do seu cargo, busca uma maneira de perpetuasse no poder e colocar-

se acima dos outros. 

 

Dimas 

 90 anos, Conselheiro da Zona 5 da Cidade de Constanza. Negro de cabelos brancos. É 

o mais velho dos Conselheiros. É astuto e observador, percebe rapidamente às intenções dos 

outros, mas é compassivo e sabe a hora de dizer suas opiniões.  
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Irani 

41 anos, Conselheira da Zona 7 de Constanza. Traços indígenas. Cabelos pretos e 

longos. Olhos negros. Usa o cargo de conselheira para ter maior poder de decisão quanto às 

suas pesquisas científicas produzidas dentro do presídio da Cidade. Com as alterações na 

Fenda de Energia Morna, começa a questionar a própria ética e ações do Conselho em 

manter a cidade sob controle.  

 

 

2.6 MÁQUINAS E OBJETOS QUE MARCAM O MUNDO DA SÉRIE 

 

E-tron 

 

Figura 10 – Ilustração E-tron 

 

 

Robô de corpo ovalado e pernas semelhantes à de um aracnídeo. Duas pequenas 

asas de cada lado que o colocam em um voo suspenso como o de um beija-flor. A parte do 

corpo que mais chama atenção é um olho de íris dourada presente na parte superior do seu 

corpo oval. O corpo tem uma estrutura que parece dividida em duas bandas, cuja primeira 

gira sobre a segunda em um ângulo completo de 360 graus. 

Assim como o restante da Cidade de Constanza, os E-trons são construídos com 

energia etérea, capaz de se transmutar em diferentes estados físicos. São os olhos móveis da 

E-tron. Desenho autoral, por Lara Miranda. 
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cidade, construídos após os desgastes da Fenda de Energia Morna. Vasculham o que sai do 

controle, e auxiliam nas missões dos patrulheiros para conter quem tente se insurgir contra 

a cidade. Também acumulam a função de hipnotizar os patrulheiros após missões em que 

estes entram em contato com emoções e sentimentos, neutralizando suas memórias. Os E-

trons, no entanto, têm um meio desconhecido de serem driblados: são destruídos e param 

de funcionar quando as pessoas que perseguem colocam a força de vontade acima do medo.  

 

Brasão de Constanza 

Em formato de mandala, na estrutura da arquitetura da cidade. Uma circunferência 

grossa com dois outros círculos no centro. O maior, é de um tom cinza escuro, o menor, 

dentro do primeiro, é preto e brilhante.  

 

Carro da Patrulha 

 

Figura 11 – Primeira referência para carro da Patrulha 

 

 

 

 

Figura 12 – Segunda referência para carro da Patrulha 

 

Hoover Car, conceito de carro do futuro da Volkswagen, com movimentação em via magnética.  
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Veículo utilizado pelos membros da Patrulha para suas missões. De cor cinza escura, 

possuem uma estrutura ovalada e estreita, mas confortáveis, com espaço para apenas uma 

pessoa sentada. Sem rodas visíveis, o carro percorre dentro da Cidade de Constanza pistas 

magnéticas a partir da atração por ímãs presentes na sua parte inferior. Em cima e a partir 

do meio das laterais, uma proteção de vidro retrátil permite aos motoristas uma visão 

ampla, assim como entrada e saída do carro por ambos os lados.  

É altamente funcional, adaptando-se a situações adversas: mudança de rodas imãs 

para rodas comuns após saída da pista magnética para pista de terra; modo voo para 

missões que exigem visão panorâmica, acoplamento de armas para ataque e defesa. 

Também neutraliza os patrulheiros da incidência dos Feixes de Livre Tensão, que liberam 

suas emoções e sentimentos.  

 

Colar de Lótus 

Feito de prata com uma corrente fina e um pingente também de prata em formato 

de lótus, é um colar passado de geração a geração dentro da família de Dandara, que a 

recebe da avó paterna, Vayu Argão. Referência ao processo de transmutação produzido 

dentro da alquimia, conhecimento ancestral dos Árgonos, que lembra a simbologia da Flor 

de Lótus, capaz de crescer bela do lodo.   

Vieria. Carro-conceito projetado por Gunwoong Kim e Suji Kim, vencedor do concurso de design 
de 2011 da fabricante de pneus Michelin, o Michelin Challenge Design. 
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É um elemento fundamental no episódio piloto de Cidade Cinza, ligando personagens 

e construindo o sentido principal do primeiro episódio da série: o nascimento de Dandara 

para uma nova realidade após saída de um mundo sem sentimentos. A flor de lótus também 

indicar a pureza da mente e abertura de consciência.  

 

Peão Aquático 

 

Figuras 13, 14 e 15 – Referência para o Peão Aquático de Khalil 
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Uma das primeiras máquinas criadas por Khalil, é um peão metálico que funciona 

dentro d’água. Possui na parte de cima pequenas luzes que mudam para o amarelo, 

vermelho e azul a cada giro. Do centro do peão, por um pequeno cano, sai um jato de água 

que é sugada do tanque e expulsa por um orifício, funcionando como uma pequena fonte. 

Importante para o primeiro flashback do episódio piloto, que apresenta o início da 

convivência e problemas no relacionamento dos patrulheiros Khalil, Valter e Amy.  

 

Fardamento dos Patrulheiros  

 

● Fardamento da Escola da Patrulha 

 

As crianças até os 12 anos usam um uniforme cinza escuro, com bermudas e um 

terno de mangas até os ombros. Por dentro, uma outra camisa no mesmo tom possui um 

ecler puxado para cima, até a altura do pescoço. Nos pés, sapatos lustrados e pretos com 

meias cinzas. Depois a bermuda é trocada por uma calça para os meninos e saia para as 

meninas. Os estudantes responsáveis pela monitoria da escola usam um bracelete 

informando sua condição de monitor, submonitor ou monitor chefe. 

 

 Figura 16 – Referência para farda dos estudantes da escola da Patrulha  

 

Cenas iniciais do filme Titan A.E. (2000, EUA), direção Don Bluth e Gary Goldman. A invenção do 
personagem Cale, da foto, é inspiração para o robô aquático de Khalil em flashback de Cidade 
Cinza.  
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● Fardamento da Equipe Profissional da Patrulha 

Todos os patrulheiros usam botas, calça com bolsos espaçados e jaqueta de mangas 

longas com o brasão de Constanza no peito. Para missões especiais o fardamento é 

completado por luvas e capacete. Quanto maior a patente do patrulheiro mais escuro é se 

fardamento. Um exemplo é a farda de Mitsuo, totalmente preto e com listras cinzas 

distribuídas nos músculos e articulações. O padrão de cores se inverte no fardamento de 

Khalil, recruta da patrulha. Já o fardamento de Amy, subcomandante, tem as mangas pretas.  

Mitsuo tem uma particularidade no seu uniforme, uns óculos redondos e totalmente 

pretos que cobre toda a área dos olhos, usado em todas as suas missões.  

  

Figura 17 – Referência para arma da Equipe Profissional da Patrulha 

 

  

Soldado criança membro do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. 
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2.7 SINOPSE DOS CINCO PRIMEIROS EPISÓDIOS  

 

Episódio I – Lótus 

Conseguindo abandonar a Cidade de Constanza, Dandara Argão descobre a liberdade 

que sempre sonhou. Mitsuo, líder da Patrulha, faz acordos escusos com um membro do 

Conselho de Constanza. Em reunião, o Conselho decide abafar a fuga de Dandara e fechar o 

cerco aos foras da lei da cidade. Enquanto isso, o recruta Khalil tenta recuperar suas 

memórias tiradas após a injeção do letônio e encontra um antigo rival que pode ser chave 

para uma insurreição. 

 

Episódio II – Signo de Fogo 

Dandara vaga por uma terra desconhecida. Livre, ela conhece uma natureza vasta e 

aprende uma lição a partir de um encontro ameaçador com um leão. Suas descobertas vão 

além quando Dandara conhece parte do povo de Argão que se dividiu na época da 

construção de Constanza, e decide definitivamente retornar para libertar a cidade. Dentro 

de Constanza, Julian e Khalil discutem suas diferenças e Khalil promete tirar Julian da prisão.  

 

Episódio III – Fugitivos   

Khalil coloca em prática o plano para libertar Julian da prisão, precisando driblar as 

desconfianças de Amy. Amy pede a Mitsuo que preste atenção em Khalil. Julian está prestes 

a fugir da prisão, sem saber seu destino após ser libertado. Fora de Constanza, Dandara 

tenta fazer o caminho de volta para retornar à Cidade, mas conseguir voltar será mais difícil 

do que ela imagina. 

 

Episódio IV – A Casa de Libra 

O Conselho se alvoroça com a fuga de Julian da prisão. Mitsuo é destacada para 

encontrá-lo, e é ameaçado pelo Conselho caso falhe novamente. Julian fica escondido em 

um cristalino localizado no subsolo de Constanza, a Casa de Libra, ponto cego da cidade. Lá 

ele conhece novas pessoas interessadas em burlar as leis da Cidade, e reencontra um velho 

conhecido. Dandara consegue retornar para Constanza e conhece Augusto, antigo amor da 

juventude de sua avó. Dandara e Julian conversam em sonho e planejam se reencontrar. 

 

Episódio V – Mitsuo 

Mitsuo destaca uma equipe para ajudá-lo na busca por Julian, inclui Amy e Valter, 

mas deixar Khalil de fora, que perde uma oportunidade como agente duplo. Eles vasculham 

o passado de Julian e tentam descobrir quem o teria ajudado a sair da prisão. Mitsuo 

descobre os estudos de música de Julian, e isso acaba lhe acendendo uma ideia: para 

encontrar Julian e quem esteja o ajudando, ele terá de pensar e sentir como um fora da lei 

de Constanza.  
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2.8 TRANSMIDIAÇÃO  

 

Cidade Cinza faz parte de um universo de histórias conectadas, ocorridas antes, 

durante e depois a período histórico em que humanos precisam migrar para sobreviver aos 

conflitos políticos e naturais da Terra.  

As narrativas poderão ser desenvolvidas para uma variedade de formatos, seja curta 

e longa-metragem, minissérie ou quadrinhos. O intuito é amarrar essas narrativas sobre a 

égide de um selo chamado “Histórias Sem Fim”, e permitir o seu acesso em canais da 

internet, facilitando a descoberta e consumo dos produtos.  

Exemplo de narrativa e formato pensado: 

Minissérie sobre os esforços de um grupo de sobreviventes durante a Grande 

Migração que se abriga em um submarino e partem em busca de regiões subterrâneas para 

se assentar. A minissérie narraria os problemas de convivência dentro do submarino, 

dificuldades na exploração de um mundo subterrâneo e descobertas de vida inteligente 

dentro da Terra.  
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ANEXO B – Esboços do Mapa da Cidade de Constanza 
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