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“As obras de arte carregam vestígios das decisões”  

BORDWELL, 2008 

 



RESUMO 

 

Este trabalho apresenta reflexões teórico-críticas a partir do trajeto de criação do projeto da 

série de ficção Caso Divina, que se insere no gênero policial investigativo, com sete episódios 

por temporada, média de duração de 60 minutos por episódio, abordando a temática de crimes 

de ódio. Foram considerados alguns eixos norteadores para a análise e discussão dessa obra 

artística, em seu processo de elaboração. Dentre eles, destacam-se: a necessidade de 

compreensão das circunstâncias concretas de produção e veiculação que podem condicionar 

os contornos da obra para inserção no campo audiovisual; as questões relativas à autoria nesse 

campo específico, ou seja, o modo de participação e as práticas profissionais do roteirista na 

criação e no desenvolvimento da ficção seriada audiovisual; a reiteração de certos padrões de 

composição das séries de ficção, que colocam o desafio de manter certas referências para o 

espectador, e ao mesmo tempo apostar em inovações dramatúrgicas no  engendramento de 

estratégias para atrair e manter o interesse da audiência;  o uso de elementos de organização 

da narrativa que possam prolongar a exibição da série, criando maior dependência entre os 

episódios; a exploração da personagem como recurso dramático e instância ficcional 

intimamente ligada à tessitura da intriga e à composição dos diálogos. A sinopse de Caso 

Divina apresentada na Parte II desta tese consta de: storyline; arcos dramáticos; descrição da 

trama principal e das tramas secundárias; sinopses dos episódios, perfil das personagens; lista 

de cenários e locações e o roteiro do primeiro episódio da temporada. 

  

Palavras-chave: Caso Divina; Série; Ficção; Audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This work presents theoretical and critical considerations stemming from the creative process 

of the project for the fiction series Caso Divina. Inserted in the detective fiction genre, Caso 

Divina consists of seven sixty minute episodes per season and approaches themes related to 

hate crimes. A few guiding axis were considered for the analysis and discussion of this artistic 

work in its creation process. Some of the most relevant are: the necessity to understand the 

practical production and broadcasting circumstances, that may restrict the outlines of the work 

to be inserted in the audiovisual sector; issues related to authorship in this particular field, that 

is, the form of participation and the professional practises of the screenwriter in the creation 

and development of the audiovisual fiction;  the reiteration of certain fiction series 

composition patterns, that put forth the challenge to preserve a range of references for the 

spectators (interpretative repertoire) and simultaneously gamble on in dramaturgical 

innovations in the engineering of strategies to attract and keep audience ratings up; the use of 

narrative organization elements that may extend the broadcasting of the series, generating a 

greater dependence between episodes; the exploring of the character as a dramatic resource 

and fictional body intimately linked to the tessitura of the plot and to the dialogue 

composition. The synopsis of Caso Divina, presented on the Part II of the present thesis, 
comprises: storyline; dramatic arcs; main and secondary plot descriptions; episode synopses, 

character profiles;   set and venue/location list and the screenplay for the first episode of the 

first season.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

“O dever de um artista, pelo menos como concebo, é de refletir o tempo. [...] 

Eu escolhi refletir o tempo e as situações nas quais eu me encontro. Para 

mim, isso é o meu dever. E nesse momento crucial nas nossas vidas, quando 

tudo é tão desesperador, quando todo dia é uma questão de sobrevivência. 

Não tem como não se envolver. [...] Não se tem escolha. Como ser artista e 

não refletir o tempo? Essa pra mim é a definição de um artista.” NINA 

SIMONE1 

 

Essa declaração feita pela cantora norte-americana é um ponto de identificação, pois 

muito do que é dito é comum às minhas ponderações para definir o artista que desejo ser. A 

relação entre o que sou, o mundo em que estou inserido e a (re)interpretação e expressão dele 

através do ofício da escrita dramática exige um estado constante de sensibilidade ao que me 

cerca, em uma tentativa de apreensão do máximo oferecido pelas circunstâncias da vida como 

fonte para uma criação artística que provoque, inquiete, suscite indagações e, a partir disso, 

possíveis reflexões.  

A busca por uma forma de expressão própria, registro particular da minha impressão 

de mundo, do tempo em que estou inserido e dos meus posicionamentos ideológicos e 

políticos, por não conceber uma forma de arte apartada dessas instâncias, me conduziram à 

união constante da prática artística articulada aos investimentos acadêmicos. Não sou capaz 

de reconhecer o momento do encontro entre o artista e o pesquisador, pois acredito que 

sempre caminharam juntos, já que, em minha concepção, não há arte que não exija uma 

pesquisa em algum grau. Sou capaz de defender a escolha de me permitir exercer a prática e a 

pesquisa concomitantemente, aceitando as interferências entre essas instâncias e o resultado 

disso no meu trabalho.  

A dramaturgia me foi apresentada pelo teatro, mas logo me aventurei pelo exercício da 

criação dramática para o cinema e também para a televisão, pois constatei que existia um 

vasto campo de práticas textuais, cênicas e audiovisuais que se reinventavam continuamente e 

despertavam meu interesse pelas possibilidades de criação de narrativas de ficção através de 

diferentes mídias.  

 

                                                             
1 Documentário estadunidense de 2015 dirigido por Liz Garbus. Conta a história da cantora e ativista Nina 

Simone. Foi lançado originalmente em 22 de janeiro de 2015 no Festival Sundance de Cinema. Ele foi indicado 

ao Oscar de melhor documentário em 2016. Nina Simone foi pianista, cantora, compositora e ativista pelos 

direitos civis dos negros norte-americanos.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Liz_Garbus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nina_Simone
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nina_Simone
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2015
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_Sundance_de_Cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_melhor_document%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_2016
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pianista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ativista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_pelos_direitos_civis_dos_negros_nos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_pelos_direitos_civis_dos_negros_nos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Afro-americano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Norte-americanos
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Perceber essa demanda acarretou desafios ao meu desempenho, dando ensejo à 

experimentação de outros formatos de ficção dramática, de diferentes recursos de composição 

de narrativas direcionadas aos diversos meios. Associada à prática estava a inquietude em 

apenas “fazer” quando havia o interesse em “saber como tinha feito”. Busquei primeiro o 

conhecimento construído pela tradição crítico-teórica do drama, até então alimentado pela 

longa relação entre dramaturgia e encenação, depois dediquei atenção para estudos que 

contemplaram as estratégias da escrita dramática voltada à especificidade técnica de outros 

meios, a multiplicidade de difusão dos novos formatos dramatúrgicos, compreendendo o 

quanto as noções da teoria e da crítica do drama, fundadas tradicionalmente na arte teatral, 

sofriam mudanças de perspectiva em face da produção dramática contemporânea, que é 

dinâmica e muito diversificada.  

O desejo de estudar e praticar suscita sempre as mesmas indagações: o que no meu 

trabalho existe como reflexo ou reflexão sobre um tempo, de um lugar e de um contexto em 

que estou inserido e atuante? Se me proponho a criar uma obra artística e a partir desse 

processo dispor uma reflexão teórica e metodológica, o que nessa criação estaria refletindo 

meus posicionamentos ideológicos? O quanto reproduzo de uma tradição? O quanto sou 

capaz de desviar, de subverter? Em que sou capaz de inovar? E a pergunta mais motivadora: 

como fazer? A busca por respostas são as investidas futuras que mostrarão a recorrência do 

desejo por uma prática artística como pesquisa. Na constante tentativa, como aponta Rangel, 

em 

 

Compreender o pensamento encarnado nas ações, afirmando que artistas em 

seus processos de criação não são incompatíveis com a academia. Pelo 

contrário, produzem um conhecimento singular de base muitas vezes 

intuitiva, mas justo por isso capaz de transgredir formas e formatos de pensar 

(2015, p.07)  
 

O que me move é a busca por uma compreensão do meu processo produtivo, partindo 

da impressão de que a formação de uma obra de arte, os procedimentos para sua elaboração 

são, como afirma Pareyson, exercícios de um “[...] tentar que não se apoia senão em si mesmo 

e no resultado que espera obter [...]” (PAREYSON, 1993, p.69), além de uma materialização 

do sensível, pois como aponta Cecília Salles (2009), a sensibilidade permeia todo o processo 

criativo fazendo com que a criação parta ‘de’ e caminhe ‘para’ sensações e, nesse trajeto, 

alimente-se delas. 

As possíveis sensações e/ou emoções que a obra pode suscitar em mim, no instante da 

criação, e no público, no instante da fruição, é algo que sempre tangencia o meu fazer, pois é 



10 

 

fundamental pensar o tipo de relação que os espectadores desenvolvem com diferentes 

construções dramatúrgicas e o efeito diverso que as obras exercem sobre eles, incluindo nisso 

a catarse que, como afirma Cleise Mendes, não está simplesmente na obra, nem no receptor, 

mas no encontro entre eles. Ela se caracteriza como “[...] um processo e um acontecimento, 

um circuito que vai de um sujeito a outro sujeito, de um desejo a outro desejo.” (2008, p.7). 

Na proposição de pesquisar o fazer artístico é que delineio este trabalho de 

investigação, que consiste em reflexões ancoradas em dispositivos teóricos que formam 

precioso arcabouço e base de sustentação para minhas investidas criativas na elaboração de 

um projeto de série, detalhando uma sinopse de narrativa de ficção seriada para televisão, 

dentro do gênero policial investigativo, tratando de crimes de ódio, intitulada: Caso Divina. 

Tive como parâmetro metodológico o paradigma “problema x solução” apresentado 

por Bordwell no livro Figuras Traçadas na Luz onde o autor afirma que “a perspectiva da 

resolução de problemas implica que cada questão pode ser respondida de várias maneiras, 

trazendo muitas compensações” (2008, p.71) e tais compensações poderiam ser entendidas 

como o encontro de marcas, a definição de um estilo, a descoberta de uma unicidade no fazer.  

As soluções encontradas a partir das problematizações levantadas constituem a própria 

obra artística, mas não apenas. O caminho percorrido pela intuição que tateia num terreno 

ainda nebuloso da investigação, da tentativa, das escolhas, deixa a forte impressão de que 

inseridos ali estão procedimentos e métodos específicos para alcançar resultados 

vislumbrados e que apontam direcionamentos para a criação. Acredito que o que se espera é 

encontrar as melhores soluções para a obra.  

O que tentarei expor ao longo deste trabalho são as reflexões do caminho percorrido e 

das escolhas feitas para a composição da sinopse da série Caso Divina, considerando os 

problemas levantados no processo de criação e as soluções encontradas, configurando a obra 

como resultado possível. A sinopse da série é em si a solução buscada para as 

problematizações levantadas por mim ao longo do processo. O método consiste em apontar 

suposições, levantar questionamentos, dúvidas, ponderar o que já foi feito por uma tradição 

(reconhecer, eleger, reproduzir ou rejeitar) e apostar em novos investimentos. Isso é o que 

permeia todo o processo criativo e também o que define a forma de disposição do trabalho 

para a apreciação.  

A obra artística Caso Divina surge do desejo de fazer uso da arte, da ficção, para 

propor discussões sobre preconceitos contra minorias. Essa iniciativa é reflexo da percepção 

de que, em nossa atualidade, há um número cada vez maior de movimentos radicais que se 

opõe a qualquer manifestação e luta por igualdade de direitos e liberdade de expressão de 
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identidade. Esse foi o primeiro impulso para a criação: o que move e engaja a minha arte 

refletindo o tempo em que vivo. Posteriormente pensar uma forma me levou a experimentar a 

narrativa de ficção seriada, mais precisamente, a série. A escolha do gênero policial 

investigativo perpassa também pela estratégia mercadológica de tornar a obra mais atrativa já 

que são poucos os registros no Brasil, até então, de obras dentro desse gênero e formato que 

trate exclusivamente de crime de ódio2. Encontrei nisso um diferencial, pois acredito que aí se 

encontra a relevância dessa construção artística, pois não há registro de uma série de ficção 

utilizando tal estratégia para abordar tão caras e urgentes temáticas da nossa atualidade, na 

dinâmica de um tipo específico de crime de ódio explorado por temporada a partir de um 

assassinato. 

A primeira temporada da série intitula-se Caso Divina e aborda um crime de ódio 

cometido contra um integrante da comunidade LGBTQI+. A ficção criada é livremente 

inspirada nos inúmeros casos de violência contra essa comunidade que acolhe sob uma 

mesma sigla muitas realidades e singularidades a partir de identidades, sexualidades e gêneros 

diversos.  

Considerando a natureza dessa proposta de estudo, reflexão teórica e crítica a partir de 

um processo de criação, ressalto a importância da tese ser dividida em partes para que a obra 

artística, a sinopse da série Caso Divina, tenha espaço de destaque merecido dada a sua 

relevância. Algo já sinalizado pela artista e pesquisadora Sônia Rangel quando afirma 

considerar  

 

Que o artista é um pesquisador nato, mas no âmbito acadêmico, além da 

capacidade de expressar a obra, o artista precisa sentir-se estimulado a 

discorrer sobre os seus próprios “métodos” e a “experimentar” seu 

pensamento como criação. A realização da obra artística deverá então fazer 

parte construtiva do corpo da pesquisa e não apenas ser considerada como 

um anexo ou apêndice a ela. (2015, p. 22) 

 

Assim sendo, tem-se a divisão: 

Na Parte I dedicarei atenção a refletir sobre contextos de criação e produção. As 

minhas primeiras observações e apreensões do que me cerca, da minha configuração como 

artista da escrita dramática cujo ofício é compor narrativas para teatro e audiovisual. 

Mostrarei nos dois capítulos que compõem essa parte da pesquisa como é fundamental pensar 

a criação para além de si mesmo, para além da manifestação de uma vontade e de um ego, que 
                                                             
2 Durante a finalização desta investigação, foi lançada a série brasileira Rotas de Ódio (Universal, 2018) criada 

por Suzana Lira. 



12 

 

é preciso ponderar os contextos e as circunstâncias para realização de uma obra de ficção 

seriada dentro do campo audiovisual. 

No capítulo 01 da Parte I parto de minhas impressões de algumas obras audiovisuais 

atuais que influenciariam nas escolhas para a futura criação. Chamo atenção para que os 

inúmeros exemplos que serão expostos não apenas neste capítulo, mas ao longo do trabalho, 

são exemplos de naturezas diversas, pois acredito que o audiovisual figura como um meio 

aglutinador alimentando e se retroalimentando dos demais meios. Quando faço referência a 

séries de televisão e/ou filmes, grande parte dos exemplos são estrangeiros, o que permite 

observar que o Brasil sofre ainda uma grande influência das obras que são feitas nas grandes 

industrias internacionais e que, apesar de existirem séries brasileiras dentro do gênero policial 

investigativo, na época de concepção e escrita da tese não havia encontrado exemplos que se 

aproximassem do recorte temático ou da estrutura narrativa que desejei empreender na minha 

obra. Assim citei muitos exemplos de séries internacionais que ilustravam bem as minhas 

reflexões.  

Ainda no capítulo 01 da Parte I ressaltarei a necessidade do entendimento dos 

possíveis procedimentos de criação associados a modos de produção e veiculação que variam 

em certa medida e de acordo com um contexto, variações que precisam ser consideradas pelo 

roteirista, assim como a circunstância em que a obra estará inserida, pois são fatores 

determinantes para uma criação e uma realização satisfatória.  

No capítulo 02 da Parte I exporei a eleição de um arcabouço teórico para dar respaldo 

aos direcionamentos tomados para a elaboração da série Caso Divina, partindo do princípio 

de que as fundamentações teóricas encontradas auxiliam na criação da obra e também na 

reflexão sobre os procedimentos e urdidura dessa composição. Assim, interessa mostrar todo 

o caminho percorrido, os desafios propostos, os resultados dos investimentos aplicados para 

chegar a uma solução final: a obra.  

Buscarei atingir esses objetivos, ancorado em abordagens teóricas que auxiliam a 

compreensão sobre criação e produção de ficções seriadas. Além de autores como Calabrese, 

Eco, Martín-Barbero que se relacionam a uma matriz de produção própria à televisão, 

acrescento Buonanno, especialista de grande expressão no campo das discussões sobre a 

narrativa serial televisiva em suas muitas vertentes, e Esquenazi, com suas reflexões sobre a 

mecânica interna das variáveis seriais nesses programas, permitindo entender de que modo as 

construções e evoluções das narrativas de ficção seriada são configuradas a partir das 

tendências de serialidade. 
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Não me aterei de maneira aprofundada e nem detalhada na dimensão externa à obra 

(meandros de produção e veiculação), pois parto de uma situação hipotética de criação ideal 

da sinopse (primeiros passos no longo caminho até a realização). Da mesma forma, não 

poderei precisar modos de recepção ou referenciar-me de modo objetivo quanto a 

apreciadores e a relação com o produto e de como as estratégias dialogam com a instância de 

consumo. Não tenho o controle disso já que o meu recorte está vinculado à instância da 

criação e o seu processo. O que me proponho é vislumbrar as possibilidades de dinâmicas de 

relações e negociações, minhas hipóteses sobre a experiência que desejo para os espectadores 

da série e ponderá-las no processo de criação. 

A Parte II deste trabalho é o lugar da criação. Espaço que dedicarei a expor a 

inspiração e transpiração no exercício da escrita dramática, tendo pleno entendimento de que 

 

[...] a operação artística é um procedimento em que se faz e atua sem saber 

de antemão de modo preciso o que se deve fazer e como fazer, mas se vai 

descobrindo e inventando aos poucos no decorrer mesmo da operação [...] 

(PAREYSON, 1993, p. 69) 

 

Há um detalhamento do processo de criação Caso Divina e os procedimentos 

executados para a elaboração da sinopse da série dentro do gênero policial investigativo, com 

sete episódios por temporada, numa média de duração de 60 minutos por episódio, abordando 

a temática sobre crimes de ódio. A concepção da sinopse exige conceituações e a busca por 

um formato de apresentação considerando um possível contexto hipotético de criação, 

brasileiro, em que o autor tenha domínio e liberdade sobre a obra. Para além das discussões 

sobre formato, temática e terminologia que serão apresentadas, a sinopse constará de: 

storyline; arcos dramáticos; descrição da trama principal e das tramas secundárias; sinopses 

dos episódios, perfil das personagens; lista de cenários e locações e o roteiro do primeiro 

episódio da temporada Caso Divina. 

A Parte III contém três capítulos que se alinham a partir de reflexões sobre a 

personagem dramática. A relevância dada a esse elemento da dramaturgia - além de ser alvo 

do meu interesse e dedicação em trabalhos anteriores a esta tese, configurando uma 

continuidade de investigação - está na crença de que é a personagem, como afirma Candido, 

"algo que, sendo uma criação de fantasia, comunica a impressão da mais lídima verdade 

existencial" (1998, p.55) que é a base fundamental da criação de ficção, as seriadas em 

especial, pois é em relação a ela que os demais elementos se configuram. Assim sendo, no 

Capítulo 01 da Parte III dedicarei atenção aos modos de compreensão da personagem de 
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ficção a partir da ideia de máscara e de indivíduo e as possibilidades de caracterização 

ancoradas nas premissas apontadas por teóricos como Rosenfeld, Candido, Mendes, 

Pallotinni, entre outros.   

O segundo capítulo da Parte III tratará da personagem e sua relação com a intriga, 

pois, quando encarada como uma função, a personagem é fundamental para a tessitura da 

intriga, compondo uma soma de todos os recursos empregados na elaboração de um sistema 

de signos. Faço uso de teóricos como Pavis, Cardoso, Gacho e principalmente Anne 

Ubersfeld, que evidencia a personagem como "lugar indefinidamente renovável de uma 

produção de sentido" (UBERSFELD, 2005, p. 72). 

O último capítulo da Parte III abordará as possibilidades de construção dialógica e os 

efeitos de linguagem que foram possíveis executar no roteiro da série Caso Divina mediante o 

engendramento das falas dramáticas e de seus agentes. Partirei de alguns pressupostos 

teóricos defendidos por Mendes, Ubersfeld, Bakthin e Austin para discutir os efeitos de 

sentido compostos como estratégias no primeiro episódio da série. 

Não tenho a ilusão de apresentar, neste trabalho, uma dissecação lógica do meu 

processo de criação, devido a diversos fatores. Um deles é a impossibilidade de realizar tal 

feito, pois exigiria total controle de um processo em que jamais se tangencia a totalidade, que 

conta também com a manifestação do inconsciente e o imponderável, com as aspirações do 

sensível, do intuitivo, do inesperado, o fazer que se inventa no próprio ato, como afirma 

Pareyson (1993) e que “a interpretação é um processo ininterrupto e um esforço constante de 

penetração, em que os graus de compreensão são infinitos, e nem se pode dizer quando é que 

termina um processo” (1993, p.229). Outro fator é que a obra não está finalizada, pois tem 

caráter processual e não-linear. Assim sendo apresento as reflexões do que me foi possível 

perceber e apreender do meu processo, a partir de um distanciamento plausível.  

Por isso concentrarei atenção mais detalhada em discussões a partir da dimensão 

interna da obra, naquilo que diz respeito aos modos de funcionamento e organização, dos 

temas tratados, dos tipos de personagens construídos, do tratamento do espaço e do tempo, 

dos programas de efeitos particulares, do processo de elaboração e dos modos de 

funcionamento das estratégias discursivas.  

Um dos meus objetivos ao propor reflexões a partir da criação da sinopse da série 

Caso Divina é identificar traços particulares dessa composição que possam caracterizar, nesse 

produto ficcional seriado, o reconhecimento de uma possível marca autoral, observados 

principalmente no formato, na organização da narrativa, na disposição do enredo episódio por 

episódio, incluindo sistemas de recapitulação dos fatos ocorridos no episódio anterior e 
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ganchos nos finais de cada episódio, na dependência narrativa entre os episódios (o alto grau 

de continuidade), no modo de compor, apresentar e conduzir as personagens e nos modos de 

configurar a tessitura da intriga e a composição dos diálogos.  

Desde já evidencio a certeza de que há na minha criação artística tentativas de 

democratizar espaços e meios, não implicando apenas em maior visibilidade e pluralidade nas 

representações de meus posicionamentos ideológicos, políticos e as minhas reflexões acerca 

do meu tempo. Tenho consciência de que é importante não somente democratizar o produto 

através de abordagens de temas polêmicos, mas (re)pensar o processo de construção desses 

lugares de visibilidade e representação desde a instância da criação. São observações que me 

atravessam e que me conduzem a fazer escolhas que deixarão vestígios nas minhas obras.  

Espero ter sido capaz, com esta introdução, não apenas de situar o leitor quanto aos 

meus objetivos de pesquisa e conteúdos que desenvolverei a partir de agora, mas também 

permitir uma compreensão deste trajeto de pesquisa e prática artística. 
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1. FICÇÃO SERIALIZADA: PRODUÇÃO, RECEPÇÃO E MATRIZES CULTURAIS 

 

 

O processo de criação de uma série de ficção para audiovisual exige o entendimento 

dos possíveis procedimentos de criação associados a modos de produção e veiculação que 

variam em certa medida e de acordo com um contexto. O roteirista precisa considerar essas 

variações e o contexto onde a obra estará inserida, pois são fatores determinantes para uma 

criação e uma realização satisfatória. Assim sendo, a criação da série Caso Divina exige o 

empreendimento em discutir alguns procedimentos e modos de produção e veiculação que 

influenciam e alteram os caminhos da sua composição desde as primeiras influências 

(identificadas no processo de fruição de algumas séries) até os possíveis modos de produção 

(as demandas de mercado). 

 

 

1.1 PONDERAÇÕES SOBRE ASPECTOS DRAMATÚRGICOS E ESTRUTURAIS 

OBSERVADOS EM TRÊS SÉRIES ATUAIS 

 

 

Em nossa atualidade as obras ficcionais de teledramaturgia mobilizam cada vez mais a 

audiência agendando e sendo agendadas por questões políticas, econômicas, sociais e 

culturais em todo o mundo, oferecendo imensa gama de possibilidades de criação capaz de 

gerar histórias que têm efetiva ressonância na própria cadeia de produção e na instância da 

recepção, definindo parâmetros de criação, produção e veiculação de outra ordem. A partir 

dessa premissa é coerente a afirmativa de que a teledramaturgia acompanha os largos passos 

da evolução tecnológica, pois com o advento da tecnologia o número de obras audiovisuais de 

teledramaturgia cresceu exponencialmente. A tecnologia digital impulsionou uma grande 

flexibilização da produção de obras de ficção para audiovisual e uma grande demanda por 

novas programações. Entre essas programações estão as séries de ficção.   

As realizações das séries de ficção crescem num ritmo frenético muito devido às 

produções em larga escala de grandes e médias empresas que veiculam seus produtos nos 

mais diversificados meios de comunicação para além da televisão, considerando que estamos 

numa época de muitas telas como as dos computadores e dispositivos móveis. Assim sendo, 

as possibilidades de criação de séries de ficção são inúmeras e diversificadas, pois um 

programa produzido para a televisão pode ser veiculado pela internet e assistido no 
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computador ou no celular, ainda que pensado sob diferentes estratégias de criação e produção, 

adequadas às características de cada uma dessas mídias. 

A observação dessa variedade e quantidade de produção foi o primeiro fator que 

chamou atenção quando passei a dedicar tempo ao consumo desse tipo de obra artística. Para 

a apreciação não existia ainda o olhar consciente do pesquisador, mas havia a dedicação do 

espectador que se entrega e frui durante o processo sem um compromisso de análise e/ou 

descoberta de material referência de uma pesquisa. O que já operava era a pré-disposição para 

o envolvimento, para, em uma primeira instância, deixar o “sentir” agir antes do “pensar”. 

Isso mostrou-se um empreendimento frutífero, pois, mesmo inconsciente, já havia uma 

seleção acontecendo pautada pelo critério do gosto, da obra que agradava seja pela temática, 

seja pelo tratamento dado as personagens ou aos diálogos, seja pelo forte apelo identificado na 

narrativa sentimental ou pela boa criação de expectativas. Os primeiros critérios tão 

particulares e vinculados ao gosto pessoal estavam intimamente ligados a um histórico de 

formação e composição de repertório. Chamava atenção aquilo que se assemelhava ou 

correspondia ao que (re)conhecia intuitivamente como ousado, bom, inesperado, sendo meus 

parâmetros balizados pela experiência artística como escritor de teatro, cinema e televisão, e 

como pesquisador. Uma dinâmica seletiva que conduziu o olhar na busca pelo diferente, pelo 

inusitado, pela possibilidade de encontrar nas obras artísticas, no caso específico, nas séries de 

ficção, aspectos que destoassem (de forma positiva) do que era comum, corriqueiro, banal e 

ordinário no cenário de séries de ficção nacionais e internacionais. Claro que esse olhar já era 

inferido de um pensamento analítico; afinal, o pesquisador e o artista não se dissociam, 

coabitam.   

A percepção de alguns aspectos relevantes no corpus das séries a que assisti deixou 

algumas impressões que logo despertaram os interesses de investigação e posteriormente 

desencadearam a produção deste trabalho ao longo dos anos de estudo. A seguir destaco 

trechos daquelas séries que representam bem as primeiras impressões deixadas por alguns 

aspectos em comum entre elas. As séries são: Breaking Bad3, The Killing4 e The Handmaid’s 

Tale5.  

                                                             
3 Breaking Bad é uma premiada série de televisão norte-americana criada por Vince Gilligan e produzida em 

consórcio entre a High Bridge Entertainment, Gran Via Productions e Sony Pictures Television entre 2008 e 

2013. Tem 5 temporadas totalizando 62 episódios com duração que varia entre 45 – 50 minutos em média. A 

série foi originalmente exibida pelo canal norte-americano de televisão por assinatura AMC. No Brasil, o seriado 

foi exibido pelo canal pago AXN e posteriormente pela Rede Record. Atualmente está no catálogo do serviço de 

streaming Netflix. A série recebeu inúmeros prêmios e foi sucesso de crítica e de público batendo recordes de 

audiência até o 2014, ano de transmissão, no canal a cano AMC, da parte B da quinta e última temporada. A 

história acontece em Albuquerque, Novo México, E. U. A. e concentra-se nas escolhas de Walter White e na sua 

grande transformação de um homem de meia idade, classe média e professor de química do ensino médio em um 
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Descrevo, na medida do possível, uma tentativa de sintetizar as impressões que 

ficaram em mim e a partir disso expor a formação de um pensamento investigativo que foi o 

norteador desse trabalho. 

Na primeira sequência do piloto da série Breaking Bad tem-se: imagens do deserto. 

Uma calça social bege voa no céu e cai na estrada de terra desse deserto. Um trailer passa por 

cima da calça e cruza a estrada em alta velocidade. O motorista é um homem de meia idade 

dirigindo em alta velocidade usando uma máscara de proteção respiratória. No banco do 

passageiro, um jovem rapaz, também de máscara, está desacordado. No fundo do veículo dois 

corpos de homens estendidos no chão em meio a produtos químicos espalhados. O trailer bate 

num barranco. O motorista sai apenas de cuecas e máscara. Tira a máscara, põe os óculos e 

respira com dificuldade. Ouvem-se sirenes aproximando-se. O homem veste a camisa que 

                                                                                                                                                                                              
grande traficante de metanfetamina procurado pela polícia. O disparador da transformação é a descoberta de um 

câncer terminal no pulmão. Com a iminência da morte, Walter decide produzir metanfetamina para pagar suas 

dívidas e deixar uma estabilidade econômica para a família depois da sua morte, porém ao longo da série, uma 

outra motivação revela-se tão forte quanto o amor pela família, Walter deseja poder e, sob o pseudônimo de 

Heisenberg, ele livra-se dos concorrentes, se envolvendo com grandes agentes do tráfico – tanto os ligados a uma 

logística de distribuição pelo território americano quanto os vinculados ao contrabando internacional. Até o fim 

da série, Walter deixa o tráfico e retorna a ele várias vezes, passa por problemas conjugais diversos e vai se 

tornando paulatinamente insensível às vítimas de seus crimes e em alguns aspectos negligencia a sua família à 

medida que suas motivações cambiam e deixar uma herança para a família passa a ser secundário frente à sua 

sede de poder.  
4 The Killing é uma versão estadunidense de uma série investigativa dinamarquesa intitulada Forbrydelsen. A 

versão americana foi desenvolvida por Veena Sud e produzida pela Fox Television Studios e pela Fuse 

Entertainment e veiculada pelo canal a cabo AMC em 2011.  Houve ameaças de cancelamento pelo canal no 

final da segunda temporada, mas acordos de produção com outras empresas, como a Netflix, garantiram uma 

terceira temporada. Após o encerramento da terceira temporada foi novamente cancelada em 2013 pela AMC, 

mas teve sua quarta e última temporada produzida e transmitida pela plataforma de serviço streaming Netflix. A 

série foi também veiculada pela Rede Globo em 2015. Situada em Seattle, Washington, a série segue, nas duas 

primeiras temporadas, a investigação feita pelos detetives Linden e Holden sobre o assassinato de Rosie Larsen, 

filha de Mitch e Stan, mostrando a cada episódio os desdobramentos da investigação e os prováveis suspeitos. 
São exploradas três linhas narrativas: a investigação policial sobre o assassinato; as tentativas da família de lidar 

com a dor da perda de Rosie; e uma campanha política que se torna envolvida no caso. 
5 The Handmaid's Tale é uma série de televisão estadunidense criada por Bruce Miller com base no romance 

homônimo de 1985 da escritora canadense Margaret Atwood. Foi encomendada pelo serviço de streaming Hulu 

e veiculada em 2017. A série é sucesso de crítica e público, recebendo diversos prêmios no ano de seu 

lançamento e foi renovada por uma segunda temporada que estreará em 2018. Tem a primeira temporada com 10 

episódios. A história trata de um futuro distópico onde as pessoas são submetidas às ações de um regime 

ideológico cristão que instala um governo totalitário intitulado República de Gileade que reorganiza a sociedade 

pela força e pelo fanatismo onde antes era o território dos Estados Unidos. Os líderes empreendem castas sociais 

e as mulheres são subjugadas e, por lei, não têm permissão para trabalhar, possuir propriedades, controlar 

dinheiro ou até mesmo ler. Na busca por uma solução para a crise de infertilidade mundial (devido a poluição e 

as doenças sexualmente transmissíveis) recrutam as poucas mulheres fecundas remanescentes em Gileade e 

passam a chamá-las de "servas". Elas são designadas para as casas da elite governante, onde devem se submeter 

a estupros ritualizados com seus mestres masculinos para engravidar e ter filhos para aqueles homens e suas 

respectivas esposas. Uma dessas “servas” é June Osborne, renomeada como Offred (de Fred) e subordinada à 

casa do Comandante Fred Waterford e de sua esposa Serena Joy Waterford. Ela está sujeita às regras mais 

rigorosas e uma vigilância constante, pois uma palavra ou ação inapropriada de sua parte pode leva-la a punições 

severas e até mesmo a sua execução. June/Offred adapta-se às regras, mas mantém a esperança de que algum dia 

possa viver livre e se reunir com sua família novamente. 
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estava pendurada no espelho retrovisor na lateral do trailer. Respira fundo e entra no carro. 

Rápido, apanha uma arma das mãos de um dos homens caídos no chão. Pega de dentro do 

painel a carteira com documentos e um gravador de áudio e vídeo. Sai do carro sem fôlego. 

Controla a respiração e inicia uma gravação. “Meu nome é Walter Hartwell White. Moro na 

Alameda Negra Arroyo, 308. Albuquerque, Novo México. Para as autoridades jurídicas, isso 

não é uma confissão. Agora estou falando para a minha família”. Tapa o visor da câmera com 

a mão. Breve pausa. Chora. Destampa o visor e continua. “Skyler, você é o amor da minha 

vida. Espero que saiba disso. Walter Jr., você é meu grande homem. Vai ter algumas coisas 

que vocês vão saber sobre mim nos próximos dias... Só quero que saibam, que não importa o 

que pareça... Eu só tinha vocês no coração”. O barulho das sirenes é intensificado sugerindo 

uma aproximação. “Adeus”. Ele diz desligando a câmera e colocando-a no chão junto com a 

carteira de documentos. Novamente, respira fundo, tomando fôlego e há uma mudança, uma 

transformação no semblante que sugere uma tomada de decisão. Walter tira a arma da cintura 

(presa pela cueca) e vai para a estrada. Fica parado, de pé, com a arma em punho apontada na 

direção do som das sirenes.  

Também é do piloto que destaco um trecho da sequência final da série The Killing: 

Está entardecendo quando os detetives Linden e Holden chegam a um lago no parque da 

cidade e acompanham a emersão de um veículo. Já é noite quando Stan dirige por uma estrada 

ao mesmo tempo em que liga para a esposa Mitch e informa que não encontrou a filha deles: 

Rosie. Na casa do casal, Mitch prepara o jantar para os filhos mais novos enquanto fala ao 

telefone com o marido e questiona onde ele está. Stan diz que está na estrada do parque onde 

encontraram o casaco da filha. Mitch pede que os filhos saiam da cozinha para continuar a 

conversar com o marido. As crianças percebem a apreensão da mãe. Stan para o caminhão 

que dirige porque avista um bloqueio policial. Os detetives inspecionam o veículo e Linden 

pede para um policial abrir o porta-malas. Stan dentro do caminhão fica atônito ao ver a 

movimentação da polícia e apesar de não desligar o celular, não consegue mais responder a 

esposa. Ele sai do caminhão e tenta passar pela barreira policial, mas é impedido. Mitch ouve 

tudo e chama por ele diversas vezes. O porta-malas do veículo é aberto. Ouve-se Stan 

chamando o nome da filha angustiado tentando entender o que acontece. A detetive Linden 

aproxima-se dele e eles têm um breve diálogo. “O Senhor não pode ficar aqui, Senhor 

Larsen”. Diz Linden. “É a minha filha? É a minha filha” Questiona Stan. “Eu sinto muito. O 

Senhor não pode ficar aqui.” A detetive afasta-se para retornar a examinar o veículo enquanto 

Stan, abalado, desespera-se e grita pela filha. Todos no local ouvem assim como Mitch 

através do telefone. Ela chora na cozinha sendo testemunhada pelos filhos assustados. 
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Aparecem imagens de fotografias de Rosie penduradas na parede do quarto dela na casa dos 

pais. A detetive Linden aproxima-se do veículo e do colega de investigação Holden que revela 

a descoberta, através da placa, do dono do veículo e assim eles têm um primeiro suspeito: 

alguém que trabalha na campanha política para a eleição pela prefeitura. Stan está desolado na 

estrada, assim como Mitch está desolada no chão da cozinha. Linden encara o corpo no porta-

malas e vê detalhes das mãos e dos pés amarrados e o colar com um pingente no formato de 

uma borboleta que identifica o corpo como sendo o de Rosie Larson, filha de Mitch e Stan. A 

detetive Linden continua a olhar o corpo com uma expressão que mistura comoção pelo que 

testemunha e determinação para execução da tarefa que se inicia: descobrir o culpado.  

Na abordagem da série The Handmaid’s Tale para esta parte inicial do trabalho, 

descrevo dois trechos que pertencem a episódios distintos: o piloto e o episódio cinco da 

primeira temporada, respectivamente, mas que se complementam pois traduzem a ideia 

central da série. Segue descrição do trecho do piloto: numa sequência curta, porém bastante 

simbólica, Offglen e Offred/June caminham juntas, em direção as suas casas após as compras 

do dia. Seguem uma ao lado da outra pelo canal e observam o caminho com alguns homens 

de sentinela trajando uniformes da nova ordem político-social estabelecida. Elas falam pouco 

e andam cabisbaixas quase todo o percurso. Param diante de um grande muro na frente do rio 

e observam os corpos de três homens enforcados e ainda dependurados no muro. Cada um 

tem a cabeça coberta por um saco de pano com símbolo descrevendo o que parece ser o delito 

cometido e a causa da sentença de morte. Enquanto observam, ouve-se a narração em off com 

a voz de Offred/June. Ela diz: “Um padre, um médico, um homem gay. Eu acho que ouvi essa 

piada uma vez, mas ela não acabava assim”.  

O outro trecho da série The Handmaid’s Tale está no meio do episódio cinco da 

primeira temporada e trata-se de uma conversa entre Offred/June e o Comandante Fred no 

escritório dele após uma resposta mais ousada emitida por ela. O comandante então usa de seu 

poder para oprimi-la. “Se adapte”, ele diz. Offred/June ouve e caminha em direção à saída do 

escritório. “Só queríamos fazer o melhor”. Ao ouvir isso ela para e volta-se para ele. 

“Melhor?”. Offred/June indaga. “Melhor nunca significou bom para todos. Sempre fica pior 

para alguns”. É a resposta que ouve do Comandante Fred. Offred/June sai do escritório com 

as palavras dele ecoando na sua cabeça.  

Apesar de se tratar de obras artísticas com configuração de criação, produção e 

veiculação diferentes, a pertinência do uso dessas séries como material de exemplificação 

ancora-se no fato de que possuem semelhanças em alguns aspectos geradores das primeiras 

impressões que ficaram marcadas em mim. Impressões essas que dizem respeito às 
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semelhanças que identifico na composição das personagens, diálogo, intriga, temática, tempo 

de exposição e a implicação de continuidade de enredo. A seguir discorro um pouco sobre 

essas primeiras impressões sobre esses aspectos específicos sem uma tentativa de exercer, 

exatamente aqui, uma discussão aprofundada6, mas sim fazer um levantamento de dados para 

posterior reflexão. 

As personagens principais dessas séries de ficção parecem seguir os moldes de uma 

formatação muito recente e somam a um número significativo de protagonistas que vem 

sendo destaque nas mídias especializadas, recebendo elogios e sendo apontadas como casos 

de sucesso pela boa recepção da crítica e da audiência, ao compreenderem as personagens 

como seres fictícios constituídos em um outro prisma de composição, em que são valorizados 

traços de personalidade que excluem a dicotomia estereotipada de bem e mal, de certo e 

errado. Elas, essas personagens, apresentam muitas e ricas caraterísticas que as aproximam 

ainda mais de uma representação de “pessoa” porque são mais passíveis de erros e acertos, de 

falhas e virtudes, de particularidades que as individualizam tornando-as mais “reais”. 

Breaking Bad é protagonizada por Walter White. Um professor de química de uma 

escola pública, casado, pai de um adolescente com deficiência física e de um bebê ainda em 

gestação. Além de uma crise financeira que o obriga a ter outro emprego de frentista em um 

lava-jato, descobre que tem um câncer terminal nos pulmões. A iminência da morte, a 

constatação de que não tem recursos financeiros para amparar a família após a sua morte 

levam Walter a tomar a decisão de fabricar meta-anfetamina e dessa forma assegurar o futuro 

dos seus. Ao longo da série, as escolhas tomadas por ele pioram cada vez a sua situação, 

passando de fabricante a distribuidor e traficante de drogas procurado pela polícia federal. O 

mergulho neste submundo vai além de um sacrifício pela família, apesar da ótima 

justificativa. As práticas criminosas de Walter White são o resultado de seus impulsos de 

ambição e da manifestação do seu ego. O que se vê a cada parte da trama é a revelação de um 

homem aparentemente comum, mas que vivencia acontecimentos transformadores e que 

mostram aos poucos toda a sua riqueza de características que o torna cada vez mais 

“verdadeiro”, mais “vivo”, pois surpreende criando expectativa em relação as suas próximas 

ações imprevisíveis.  

O grau de imprevisibilidade pode ser um bom parâmetro para compreensão dessas 

personagens porque, assim como Walter White, Linden (protagonista de The Killing) e 

                                                             
6 O aprofundamento acontece em momento oportuno no capítulo seguinte relacionando tais aspectos a um 

arcabouço teórico que respalda as discussões e ratifica algumas afirmativas e investimentos para a parte criativa 

e artística deste trabalho.  
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Offred/June (protagonista de The Handmaid’s Tale) agem de forma inesperada em alguns 

momentos específicos das suas respectivas tramas. Essas ações, porém, por mais 

imprevisíveis que possam parecer, são ainda coerentes com os traços das personalidades 

dessas personagens e com a história vivenciada por elas.  

A impressão que registrei em relação a essas personagens era de que se tratava de 

constructos aos quais não poderia imputar o que a narrativa não informava, apresentava ou 

permitia inferir, mas que eram tão “verdadeiros” em suas gênesis que parecia possível 

encontrá-los “na vida real” tamanho o grau de riqueza na composição dos detalhes desses 

seres ficcionais assemelhados a indivíduos de carne e osso. Pareciam, aos meus olhos, pessoas 

singulares em situações de igual ordem e provocavam em mim diferentes reações, mas a 

principal era a compreensão de suas situações e escolhas, a cumplicidade e a empatia. Havia 

em mim a torcida para que Walter conseguisse de alguma forma alcançar todos seus 

objetivos, que Linden desvendasse o crime fazendo justiça e que Offred/June conseguisse 

escapar daquele regime de opressão e reencontrar a sua família.  

Tendo em vista essa possibilidade de elaboração de uma personagem com maior 

profundidade, pelo uso de uma caracterização mais elaborada e definição por uma ação, é 

possível afirmar que tais seres fictícios não falariam qualquer coisa ou de qualquer maneira. 

Vendo as séries citadas, fica a impressão de que, se uma personagem tem tantas camadas na 

sua composição de características, ao emitir sentenças - que devem ser relevantes para o 

desenvolvimento da história conduzindo a trama “para frente” movimentando o enredo à 

medida que traz na enunciação informações importantes sobre si mesmas, sobre as demais 

personagens e sobre o mundo de ficção em que estão inseridas – não poderiam ser quaisquer 

sentenças oriundas de meras palavras, mas sim falas dramáticas que exijam tanta elaboração 

quanto a construção da personagem. Assim sendo, os diálogos, compostos por falas 

dramáticas carregadas de sentidos, são orquestrados de tal maneira em sua composição que 

funcionam como catalizadores, potencializando ainda mais os efeitos esperados na recepção. 

As personagens falam e à medida que discursam revelam muito delas mesmas e do mundo 

ficcional que ajudam a compor.   

No trecho destacado da série The Handmaid’s Tale o diálogo tem uma força dramática 

de grande impacto porque, além de revelar características das personagens, reforça a 

atmosfera de opressão que existe, marcando bem as polaridades do opressor e do oprimido, 

expondo características do mundo ficcional e a temática da série: resistência. É preciso 

atenção na escuta do que as personagens dizem para que se apreenda a intenção do que é dito 

e por quem é dito. Reproduzo abaixo o diálogo do trecho destacado dessa série: 



24 

 

Comandante Fred 

Só queríamos fazer o melhor.  

Offred/June 

Melhor? 

Comandante Fred 

Melhor nunca significou bom para todos.                    

Sempre fica pior para alguns. 

 

Os efeitos da fala reverberam em mim não apenas pelo texto, mas também pelo 

subtexto que está nas entrelinhas do que é dito. Reconheço o sistema de opressão que está 

implícito nesse pequeno diálogo e os agentes dessa enunciação. Não há uma superficialidade 

nas falas, pelo contrário, as personagens tem consciência de seus papeis naquele jogo de 

poder que se estabelece. O comandante Fred tem consciência de um mal que está sendo feito, 

mas está atingindo “alguns”, uma minoria. Na lógica toda particular da personagem 

Comandante Fred, os “alguns” não tem relevância e são efeitos colaterais, mas é preciso 

deixar claro que ele sabe e age de forma consciente, já que ele não pertence ao grupo dos 

“alguns”. 

Essas falas são exemplo da potência do elemento dramático que é o diálogo, pois 

mesmo que poucas, são intensas e contêm discursos muito contundentes.   

            Outro aspecto a que desejo dar destaque é a intriga. A forma dramática que a narrativa 

recebe e expõe o enredo. É fácil perceber, nas séries usadas como exemplos, um empenho na 

forma de apresentar o enredo que exige do espectador uma apreciação mais cuidadosa e 

detalhista, pois as histórias dessas séries não são apresentadas de maneira cronológica, 

seguindo uma linearidade temporal única. Tanto The Killing quanto The Handmaid’s Tale, 

têm o presente entrecortado com sequencias do passado. Breaking Bad vai além de explorar o 

passado e o presente e traz uma sequência do futuro que tem relação com a trama principal 

das personagens. Existe em todas essas séries selecionadas uma dinâmica entre a trama 

principal e as subtramas, dosando a exposição das personagens e de suas histórias em uma 

estratégia de manutenção de interesse. Os acontecimentos das tramas principais cedem lugar 

para os acontecimentos das subtramas por tempo suficiente para renovar as expectativas da 

audiência, que logo recebe mais alguns minutos da história principal e assim sucessivamente. 

Não é uma nova estratégia, mas ainda se mostra extremamente funcional. Assim como a 

dinâmica entre as sequências de forte carga dramática interrompidas por cenas expositivas, de 

menos dramaticidade, porém importantes para mostrar detalhes das vivências das personagens 
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e suas características e logo depois cederem lugar para novas sequências com alto grau de 

dramaticidade.  

Um bom exemplo de uma intriga bem estruturada está na descrição da última 

sequência do piloto da série The Killing. Uma sequência tão bem orquestrada que impacta a 

audiência e garante o interesse, a expectativa do que estar por vir, pois as personagens estão 

todas envolvidas na revelação da identidade do corpo, cada um com suas motivações e 

expondo suas emoções mediante a revelação. Cenas diferentes que acontecem em paralelo e 

aumentam tanto em progressão quanto em gradação dramática. Existe ali a construção de uma 

tensão que vai aumentando à medida que as cenas vão convergindo para um mesmo objetivo7. 

Stan, o pai, na estrada, chegando ao local onde acham o corpo fala com Mitch, a mãe (pelo 

telefone), que cuida dos demais filhos na cozinha da casa da família, enquanto os detetives 

iniciam os procedimentos de investigação e fazem as primeiras averiguações no corpo. A 

suspeita do pai é confirmada pela detetive Linden apenas pela expressão dela, o desespero 

reverbera dele para a esposa. Finalizando a sequência tem-se a detetive condoída pela jovem 

morta e determinada a desvendar o crime, ao mesmo tempo em que aparece uma primeira 

pista apontando o primeiro suspeito. Uma intriga bem composta deixa a impressão de que não 

há fios soltos. É um emaranhado muito bem pensado a partir das melhores escolhas na 

maneira de se contar o enredo.  

No aspecto sobre temática, as séries trazem assuntos difíceis, densos, duros e nem 

sempre agradáveis, porém necessários para serem discutidos na atualidade. Breaking Bad fala 

de como tudo pode piorar a partir do momento em que fazemos uma escolha errada, além de 

tratar do submundo da produção e do tráfico de drogas. The Killing não só trata de desvendar 

um assassinato, mas a dedicação dos detetives que tem suas vidas muito desajustadas e 

concentram no trabalho, na busca pela justiça, um lugar de apoio, de certeza, de sustentação 

para continuarem apesar dos desajustes que vivenciam. Já The Handmaid’s Tale trata - 

através de uma ficção sobre uma distopia patriarcal em que mulheres não podem trabalhar ou 

possuir propriedades e servem ou como barrigas de aluguel, empregadas, serventes ou esposas 

troféus - assuntos polêmicos como a ameaça aos direitos civis. Uma realidade que não parece 

tão distante quando se observa, que em muitos governos ao redor do mundo, existe um 

retrocesso no reconhecimento da igualdade de direitos civis para todas as pessoas 

independente de etnia, gênero, religião, etc. Essa abordagem de temas polêmicos traduz uma 

urgência da necessidade para discuti-los, pois apesar do choque que podem causar estão sendo 

                                                             
7 Considerando também a relevância da trilha sonora e da edição.  
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vistos e a partir disso também discutidos nas muitas esferas sociais. Exige por parte da criação 

e produção a sensibilidade para entender a época em que esses tipos tão específicos de obras 

de arte estão surgindo e como sofrem influência de seu tempo.  

Outro aspecto relevante é o regime de serialidade, a implicação de continuidade do 

enredo, nas três séries aqui usadas como exemplo. Apesar dessas obras serem veiculadas 

semanalmente8, a história contada, seja a principal ou as secundárias, não acabavam num 

episódio9, pelo contrário, desdobravam-se em muitos episódios criando a necessidade (para o 

entendimento do enredo) de assistir aos demais. Nessas séries, na maioria das vezes, o 

episódio encerra com um acontecimento forte o suficiente para gerar surpresa e/ou 

expectativa em relação ao que está por vir. Uma promessa de continuidade e prolongamento a 

partir dos desdobramentos daquele último acontecimento. É a geração de expectativas por 

novidades para quem assiste e ao mesmo tempo uma garantia de que existirá um público 

querendo tomar parte daquele desenvolvimento de enredo. A necessidade de 

acompanhamento estaria vinculada à dependência narrativa entre o episódio que passou e o 

atual, expondo nesse tipo de serialidade a implicação de continuidade do enredo e isso 

independeria do meio de veiculação, já que tanto na televisão quanto em plataformas de 

serviço streamings existe o estímulo, através da suscitação da expectativa, da continuidade da 

fruição.  

A duração dos episódios é outro aspecto que merece destaque, pois as séries 

apresentadas não possuem episódios curtos, pelo contrário, apresentam uma média de duração 

entre 45’ e 58’ com um ritmo de narrativa mais dilatado. É possível perceber que há um 

cuidado no tempo em que a história leva para ser desenvolvida e os acontecimentos do enredo 

expostos. Até mesmo pela natureza das histórias que são contadas e pelas personagens que 

vivenciam tais histórias, tenho a impressão de que é preciso um tempo de exposição maior 

para que o espectador tenha chance de envolver-se com a obra, pois se essas são mais 

sequenciais em suas estruturas narrativas, requerem maior tempo para desenvolver, da melhor 

forma possível, as muitas histórias que acontecem e evoluem ao longo dos episódios. Não 

estou aqui me referindo à quantidade de episódios, pois isso é muito variável ultimamente10; 

                                                             
8 Num primeiro momento. Posteriormente, essas obras foram retransmitidas em outras mídias e de maneiras 

diferentes.  
9 A narrativa seriada é fragmentada em partes. As partes podem ser episódios ou capítulos. Por convenção, em se 

tratando de série, trata-se a unidade, parte, por episódio ou capítulos. O termo será mais discutido e aprofundado 

no próximo capítulo.  
10 Nos EUA, principal indústria do audiovisual mundial, independente dos gêneros, canais a cabo tem grade de 

programação diferente de canais abertos. Geralmente os canais a cabo produzem e veiculam séries com 

temporadas contendo 13 episódios numa média de 45-55 minutos. Já os redes abertas produzem e veiculam 

séries mais longas com 23-24 episódios, porém tendo a média de duração entre 40 – 45 minutos. Esse sistema é 
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concentro-me na apresentação de um aspecto que se mostra cada vez mais relevante, pois à 

medida que as séries se tornam mais elaboradas em suas composições é preciso maior tempo 

para a fruição e há implícito nisso a exigência de uma atenção maior por parte da audiência.  

A partir da observação dessas séries e de outras tantas que irei citando ao longo do 

trabalho, em momento oportuno, noto que essas possibilidades de abordagens dos aspectos 

mencionados parecem ser uma forte tendência das obras artísticas de ficção seriadas criadas 

para o meio audiovisual. Uma tendência que toma corpo nos grandes centros de produção 

como Hollywood e que é reproduzida em outros mercados que tomam a indústria norte-

americana de entretenimento como referência.  

Como escritor de teatro, cinema e televisão, já havia testemunhado elaborações 

criativas abordando os aspectos da personagem, diálogo, intriga, temática, tempo de 

exposição e a implicação de continuidade de enredo na urdida de dramaturgias eficazes e 

também de reconhecido sucesso de crítica e de público em obras no cinema, por exemplo, 

porém percebo, na atualidade, a recorrência disso na televisão como novas diretrizes nos 

caminhos da criação de séries de ficção.  

Essas impressões me conduziram aos primeiros questionamentos norteadores deste 

trabalho: Por que esse fenômeno está sendo tão recorrente nas narrativas seriadas de ficção 

para audiovisual? Que configurações acontecem no meio audiovisual que possibilitam que os 

aspectos dramatúrgicos e estruturais ganhem tamanho investimento? E a pergunta 

motivacional: Como criar uma série de ficção para televisão tendo em vista a reprodução de 

alguns investimentos e a aposta em outros? 

O caminho para as possíveis respostas auxiliam no entendimento do processo de 

criação da série Caso Divina e exige um aprofundamento nos contextos de produção e 

veiculação desse tipo específico de obra. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
reproduzido em muitos países, mas existem variações, como acontece na Inglaterra, que possui uma oscilação 

grande entre a quantidade de episódios e o tempo de duração da temporada de uma série. Em nossa atualidade 

ganha espaço no mercado as plataformas online de serviço streaming como Netflix, Hulu, Amazon entre outras. 

Essas especializam-se na produção e veiculação de séries originais com menos episódios, variando entre seis e 

treze, porém com maior duração, chegando a ultrapassar muitas vezes uma hora cada episódio.  
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1.2 A INDÚSTRIA AUDIOVISUAL INTERNACIONAL NA ERA DE OURO DA TV E 

STREAMINGS E A REALIDADE BRASILEIRA.  

 

 

Encontro algumas assertivas preciosas para a tentativa de resposta a esses 

questionamentos partindo do princípio de que não se trata de um evento isolado, mas do 

resultado de um conjunto de circunstâncias. Algo já defendido por Martín-Barbero (2004) 

quando demonstra que um produto cultural sofre influências de quatro instâncias que 

interagem de modo simultâneo e de diversas maneiras. Segundo o autor as influências são: as 

lógicas de produção, os formatos industriais, as matrizes culturais e as competências de 

recepção. Essas influências agem constantemente no processo de realização de um produto 

cultural e não é possível tentar compreender o processo de criação dele sem considerar a 

manifestação de matrizes culturais que se modificam constantemente, adaptando-se às 

mudanças que a sociedade vivencia com o passar do tempo e, consequentemente, as formas 

industriais e as lógicas de produção acompanham esse movimento. As competências da 

recepção são alteradas em concordância com as alterações das demais influências, pois a 

relação entre o receptor e o produto cultural é atravessada pelo conjunto que compõem as 

circunstâncias. Algo também abordado11 por Brett Martin (2013) no livro Homens Difíceis12 - 

os bastidores do processo criativo de Breaking Bad, Família Soprano, Mad Men e outras 

séries revolucionárias, porém a partir de uma outra perspectiva. O autor propõe um panorama 

de séries que modificaram o ‘status quo’ da produção audiovisual dentro da indústria norte-

americana, expondo a relevância da figura do produtor-criador como ponto central da 

realização da obra e como a sensibilidade e o pensamento vanguardista desse tipo específico 

de profissional afeta as demais instâncias da cadeia de produção, ao mesmo tempo em que se 

retroalimenta.  

Para que aconteçam determinados investimentos em aspectos estruturais e 

dramatúrgicos de uma série é preciso ter o domínio dos modos de produção e dos formatos 

industriais, considerar o contexto cultural em que a obra estará inserida, tendo em vista que a 

                                                             
11 Salvaguardando as devidas proporções das proposições dos trabalhos de cada um dos autores. 
12 O livro é um panorama organizado numa ordem cronológica a partir das obras artísticas, das séries realizadas 

na indústria do audiovisual estadunidense. O autor se concentra na experiência de alguns homens poderosos da 

indústria que tinham controle criativo e executivo para compor obras ousadas e que modificaram o cenário da 

produção audiovisual. Não existe no livro uma discussão sobre a plataforma de serviço streaming, mas sim uma 

análise de como alguns profissionais mudaram a forma de pensar produto de ficção para canais abertos e 

fechados.   
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obra artística sofre influência tanto no momento da criação quanto da veiculação, pois são 

exigidas da audiência competências de recepção para apreciação.  

Martin (2013) aponta que ao longo de algumas décadas ocorreram modificações nos 

modos de criação e produção de séries de ficção e também na dinâmica de interação entre a 

audiência e as obras, pois os investimentos foram bem-sucedidos graças a uma recepção que 

se mostrou capacitada e desejosa por novidades. Paulatinamente os investimentos deram 

resultados que conduziram a televisão para o que o autor chama de era de ouro13 e elege 

alguns pontos para entendermos as circunstâncias que levaram a isso. O primeiro ponto seria 

uma migração de artistas e técnicos da grande indústria cinematográfica para a grande 

indústria televisiva numa escala internacional, gerando uma movimentação que altera os 

modos de produção das obras audiovisuais, à medida que proporciona a experimentação da 

linguagem e a troca de experiência entre ambos os meios: cinema e televisão. No caso 

apontado pelo autor, existe a migração também das técnicas cinematográficas, que saem do 

seu lugar de origem e são aplicadas no meio televisivo, gerando aprimoramento técnico dos 

profissionais da televisão e desenvolvimento tecnológico impulsionado pelos maiores 

orçamentos e patrocinadores.  

O segundo ponto é o tempo dedicado à criação, produção e veiculação de uma obra. 

Roteiristas, produtores, diretores, atores e demais profissionais encontram nas produções 

audiovisuais mais tempo para dedicarem-se às ideias, para elaboração e desenvolvimento dos 

roteiros, para as concepções de criação e finalização dos produtos, da mesma forma que os 

atores têm mais tempo de explorar ao máximo as potencialidades das personagens a que darão 

vida ficando, na maioria das vezes, anos vivenciando o exercício da interpretação. Na 

atualidade, e apesar dos prazos e demandas orçamentárias, existe, nas produções televisivas, 

uma maior flexibilidade na administração do tempo dedicado à arte em comparação com a 

indústria cinematográfica. 

O terceiro ponto estaria vinculado a um tipo específico de profissional, um líder que 

usa uma privilegiada posição na cadeia de produção e o poder criativo/econômico que detêm 

para ousar, correr riscos, modificar, inovar, atender a suas inquietações criativas. Não seria 

uma profissão nova, já que  

 

 

                                                             
13 É preciso destacar que o autor faz referência à indústria televisiva estadunidense, porém a relevância dessa 

indústria para o cenário mundial é grande e reverbera em outros centros de produção como o Brasil, por 

exemplo.  
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Em cada fase da história da televisão, existiram latitudes que permitiram que 

personalidades obstinadas levassem a cabo projetos frequentemente muito 

ambiciosos. Desejando, acima de tudo, dirigir-se ao maior número possível 

de pessoas graças à televisão, estas personalidades exprimiram uma 

inquietação, críticas, um tema, através de formas narrativas das quais 

conhecem todos os meios. (ESQUENAZI, 2010, p. 60) 

 

Historicamente, no meio audiovisual dos EUA, esses profissionais destacaram-se pois 

 

Numa situação econômica de produção específica, alguns autores souberam 

adaptar-se para dirigirem projetos originais ou instalarem no interior de 

modelos convencionais algumas características singulares ligadas às 

situações sociais contemporâneas. (ESQUENAZI, 2010, p. 60) 

 

Na atualidade, este tipo de profissional ganha um nome bem específico: showrunner14. 

E na hierarquia da indústria televisiva estadunidense ocupa uma posição centralizadora, pois 

detém poder de criação e produção. Seria ele, o showrunner, o criador dos shows 

(obras/produções) no sentido mais amplo do termo. 

Para Martin (2013) o showrunner é peça fundamental no entendimento dessa evolução 

de criação e produção afirmando que alguns desses profissionais apostaram, a partir da década 

de 90 do século XX, em novas composições de personagens e, em consequência disso, 

diálogos, intriga, tempo de duração das narrativas e na abordagem de temáticas polêmicas. 

Aspectos dramáticos e estruturais que se tornaram verdadeiros investimentos de mudanças.  

Os pontos levantados por Martin (2013) são relevantes para este estudo, na medida em 

que proporcionam o entendimento de um contexto no qual as séries, apontadas pelo autor, 

estavam inseridas; porém, para aproximar os apontamentos de Brett Martin das assertivas de 

Martín-Barbero (2004) é preciso deter a atenção no que Martin descreve, mas não aprofunda a 

discussão: as lógicas de produção e os formatos industriais. Para explorar o pensamento de 

Martín-Barbero, em que a obra não se dá por si só, mas é produto de um contexto e das 

relações entre as instâncias que a atravessam incluindo, os modos de competência da 

recepção, creio que seja preciso dedicar linhas a mais três pontos para além dos que foram 

expostos a partir de Martin (2013). São eles: Canal fechado15, mas especificamente o caso do 

                                                             
14 Showrunner é um termo usado no mercado audiovisual para designar o tipo de profissional que é produtor e 

criador de uma obra, na maioria das vezes de ficção serial, e detém controle das principais decisões relativas ao 

desenvolvimento do produto.  
15 Também chamado de canal por assinatura. Diferente dos canais abertos que têm o sinal gratuito e existem 

graças a subsídios estaduais e federais ou são empresas particulares que se sustentam, em grande parte, pela 

negociação de espaço na grade de programação para empresas anunciantes. 
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canal HBO e sua ideologia que mudou alguns parâmetros na produção de séries para TV; a 

ideia da “Quality TV”; o advento do serviço streaming. 

Muitos dos produtos que compõem o corpus da chamada, por Martin (2013), “era de 

ouro” da televisão foram realizações de canais fechados e é preciso compreender a ideologia 

de um canal desse tipo para compreender a dimensão e importância desse fato. É dado aqui 

destaque a HBO, pois este canal é peça fundamental nesse processo de evolução tornando-se 

modelo e ditando padrões. 

A HBO tem um esforço de mais de trinta anos para estar na vanguarda das produções 

audiovisuais norte-americanas, criando obras visualmente singulares, únicas e principalmente 

inovadoras resultantes de um processo de investimentos em aspectos que a diferenciaram e a 

tornaram referência. O objetivo de destacar-se por uma produção diferenciada foi possível 

graças a ações ousadas e riscos assumidos como fazer contratos que permitiam a liberdade de 

criação aos produtores e que abarcavam a realização de diversos episódios ao invés do 

episódio-piloto apenas. Assim sendo, os contratos eram mais generosos com a equipe artística 

e técnica, pois permitiam o cuidado com os primeiros episódios sem uma obrigatoriedade de 

audiência, sucesso ou reconhecimento logo no primeiro episódio, mas algo mais 

parcimonioso que acreditava na instalação da proposta nos dois ou três primeiros episódios. 

As séries da HBO iam chamando atenção da audiência e da crítica especializada sem ter a 

pressão do êxito imediato que outros canais de televisão mensuravam para o episódio-piloto. 

Segundo Beau Willimon16, esse comportamento diferente da HBO comparando aos das 

demais emissoras, apostando em um tipo de contrato diferenciado, pois não se baseava na 

repercussão de episódio-piloto, foi um dos passos firmes em direção ao lugar que o canal 

ocupa na atualidade. Tanto que isso é exposto no marketing da empresa e exemplifica o 

avanço e a conquista desse espaço. Os slogans ao longo da história do canal demonstram isso: 

“Isto não é TV. É HBO”, usado entre 1997 e 2009; “É mais do que você imagina. É HBO”, 

usado entre 2009 e 2011; e o atual “É HBO!”, indicando consolidação de uma marca que 

dispensa outras informações além do próprio nome.  

A série The Sopranos17, criada por David Chase, faz parte desse processo de 

investimento do canal HBO e é muito citada por Brett Martin (2013) em seu livro, além de 

                                                             
16 Showrunner criador da série House of cards para o serviço streaming Netflix. Tanto a série quanto a empresa 

Netflix serão abordados em momento oportuno neste trabalho e melhor explicados.  
17 Premiada série de ficção estadunidense, criada por David Chase e produzida pela HBO. Foi transmitida entre 

1999 - 2007 em 6 temporadas, totalizando 86 episódios. A série acompanha a vida de Tony Soprano (James 

Gandolfini), um mafioso ítalo-americano de Nova Jersey que depois de um ataque de pânico, procura ajuda 

profissional, que o ajuda a lidar com os problemas e "negócios da família".  
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fazer um acompanhamento da carreira de Chase. The Sopranos atendeu à ideologia do canal 

HBO de investir em conteúdo novo e diferenciado permitindo ao criador apostar no humor, 

nudez, violência, numa linguagem mais agressiva que provavelmente não teria sido 

transmitida em canais abertos, por exemplo, e que estimulou uma alternância do mercado e na 

aposta em mais produções desse tipo. Segundo o que é revelado por Brett Martin (2013) numa 

leitura do trabalho de Chase, a intenção de fazer algo criativo que pudesse entreter o público e 

ao mesmo tempo surpreender na abordagem de assuntos complexos da vida humana deu certo 

e fez história, tanto que a série foi a primeira produção de um canal fechado a ser indica ao 

prêmio EMMY18. 

A evolução da HBO pode ser comprovada cronologicamente pelo lançamento dos seus 

produtos começando, segundo os especialistas, pelos investimentos empregados na série OZ19 

(1997), depois na já citada série The Sopranos (1999), seguidas por The Wire20; Sex and the 

City21; Six Feet Under22; Big Love23; True Blood24; Game of Thrones25; entre outras. 

                                                             
18 É uma prestigiada premiação atribuída a programas e profissionais da indústria audiovisual que se destacam 

nos EUA e no mundo.  
19 Foi uma série de televisão norte-americana criada por Tom Fontana produzida pela HBO entre 1997 e 2003, 

dividida em seis temporadas com oito episódios cada (com exceção da quarta com 16 episódios), com duração 

de aproximadamente uma hora cada. A série tem como proposta mostrar o cotidiano da prisão de segurança 

máxima Oswald e as adversidades que tantos os detentos quanto os oficiais devem enfrentar todos os dias num 

ambiente hostil. Também conhecida como “Oz”, a série teve como marcas: (1) as polêmicas temáticas abordadas 

como sexo, drogas, violência, direitos humanos; (2) o pouco uso de cenas externas; (3) o realismo presente nas 

cenas ousando, por exemplo, com cenas de nu frontal masculino até antes nunca mostrado na televisão.  
20 Série de televisão dos EUA. criada pelo escritor e repórter policial David Simon e do ex-policial Ed Burns. Foi 

produzida e transmitida pela HBO de 2002 a 2008 com sessenta episódios e cinco temporadas. A série inova ao 

ter uma perspectiva ampla e multilateral dos temas tratados. Cada temporada tem uma estrutura fixa de início, 

meio e fim, tendo sempre diferentes personagens no foco central, sem, no entanto, abandonar os personagens já 

conhecidos. 
21 Premiada série de televisão americana baseada no livro homônimo de Candace Bushnell, Scott B. Smith 

e Michael Crichton. Foi originalmente produzida e transmitida nos Estados Unidos pela cadeia HBO entre 1998 

e 2004. Passada na cidade de Nova York, a série é uma comédia de situação que focava nas relações íntimas de 

quatro mulheres (acima dos 30 anos) que eram amigas.  
22 Premiada série de televisão criada pelo showrunner Alan Ball e produzida pelo canal americano HBO. 

Transmitida nos EUA entre 2001 e 2005, completando cinco temporadas de 13 episódios cada com 

aproximadamente uma hora de duração.  Concentra-se em conflitos de uma família dona de uma funerária, além 

de assuntos como infidelidade, homossexualidade e religião. Ao mesmo tempo, distingue-se por abordar o tópico 

da morte de forma diferente, explorando os seus múltiplos níveis, pessoal, religioso e filosófico.  A estrutura do 

episódio, via de regra, era começar com uma morte — e por consequência — um novo cliente da funerária. Esta 

morte, geralmente, dava o tom de cada episódio, permitindo aos personagens refletirem sobre as suas vidas e 

infortúnios, baseando-se na morte do cliente e suas consequências.  
23 Série estadunidense exibida originalmente pela HBO entre 2006 e 2010 contando com cinco temporadas de 

treze episódios cada uma. O ator Bill Paxton interpretava a personagem principal, Bill Henrickson, um polígamo 

praticante casado com três esposas e que vivia no subúrbio de uma pequena cidade conservadora.  
24 Série de ficção para a televisão criada por Alan Ball, baseada na série de livros The Southern Vampire 

Mysteries da escritora Charlaine Harris. O programa foi produzido e veiculado pelo canal HBO nos Estados 

Unidos entre 2008-2014 contando com sete temporadas. É série pautada no realismo fantástico onde numa nova 

era de evolução científica é desenvolvido um sangue sintético que permite agora a co-existência de vampiros e 

humanos. Os humanos ainda não se sentem totalmente seguros convivendo lado a lado com toda a legião de 

vampiros e em "Bon Temps", uma pequena cidade fictícia localizada em Louisiana, Sookie Stackhouse (Anna 
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Tornando-se um modelo a ser copiado por outros canais que passaram a produzir tendo a 

HBO como referência por causa desse conjunto de investimentos. Exemplificando tem-se: o 

canal Showtime produzindo uma série como Shameless26 ou o canal AMC produzindo séries 

como Mad Men27, Breaking Bad e The Killing.  

É preciso ressaltar que um canal fechado tem os seus modos de operacionalização de 

grade diferentes dos canais abertos, ganhando maior autonomia para lidar com pressões de 

regulamentações governamentais e de organizações da sociedade civil que exigem a 

moderação ou a ausência de linguagem indecente, de cenas de nudez e sexo, de violência, de 

abordagem de temas controversos, etc. Isso permite uma maior liberdade nos investimentos, 

proporcionando obras artísticas mais diversificadas e alternativas para as escolhas da 

audiência e consequentemente a concorrência entre os canais fechados. Para garantir 

audiência e retorno financeiro é preciso pensar o diferencial das produções, buscar a 

particularidade que destaca os produtos dos demais. Aqui entra o fator “Quality TV28”. Um 

                                                                                                                                                                                              
Paquin), uma garçonete telepata se apaixona por um vampiro e vai tentar viver esse amor enquanto resolve 

mistérios relacionados a chegada do seu pretendente na cidade. 
25 Série de televisão norte-americana criada por David Benioff e D. B. Weiss, produzida e veiculada pela HBO é 

baseada na série de livros A Song of Ice and Fire, de George R. R. Martin. Grande obra artística com uma 

demanda de produção que exige filmagem em diversos países, teve a estreia no ano de 2011 e em 2019 será 

transmitida a última temporada. Um sucesso de crítica e público acumula diversos prêmios destinados aos 

destaques na indústria do audiovisual. O enredo é uma história de fantasia em que uma força destruiu o 

equilíbrio das estações. Numa terra onde os verões podem durar vários anos e o inverno toda uma vida, as 

reivindicações e as forças sobrenaturais correm as portas do Reino dos Sete Reinos. A irmandade da Patrulha da 

Noite busca proteger o reino de cada criatura que pode vir de lá da Muralha, mas já não tem os recursos 

necessários para garantir a segurança de todos. Depois de um verão de dez anos, um inverno rigoroso promete 

chegar com um futuro mais sombrio. Enquanto isso, conspirações e rivalidades correm no jogo político pela 

disputa do Trono de Ferro, o símbolo do poder absoluto. 
26 É um remake norte-americano produzido e veiculado pelo canal Showtime a partir da série homônima inglesa. 

A versão dos EUA começou a ser transmitida em 2011 e ainda está no ar. É ambientada na parte sul da cidade 

de Chicago e concentra-se na retratação do cotidiano de uma família disfuncional: os Gallaghers. O pai alcoólico 

deixa a responsabilidade da casa e dos filhos mais novos nas mãos da filha mais velha que abre mão de seus 

sonhos e desejos para amparar a família. Uma marca clássica da série é o questionamento inicial de um dos 

personagens principais sobre porque o espectador supostamente não assistiu ao episódio anterior, o que 

representa uma quebra da quarta parede. 
27 Série de televisão estadunidense criada por Matthew Weiner, produzida pela Lionsgate Television e veiculada 

pelo canal fechado AMC. Transmitida de 2007 – 2015 foi largamente elogiada pela crítica, especialmente por 

sua autenticidade histórica, estilo visual, figurino, atuações, roteiro e direção de reconhecida qualidade, tendo 

conquistado diversos prêmios, entre eles Emmys e Globos de Ouro. A história da série se passa na década de 

1960, inicialmente na agência de publicidade fictícia Sterling Cooper, localizada na Madison Avenue, em Nova 

York. O foco da série é a personagem Don Draper (Jon Hamm), diretor de criação da Sterling Cooper, e sua crise 

de identidade tendo como pano de fundo a parte profissional das agências de publicidade e as vidas pessoais das 

personagens que trabalham nelas, à luz das mudanças sociais ocorridas nos Estados Unidos da época. Há na série 

uma exposição de temáticas polêmicas como sexismo, feminismo,  homofobia, racismo e antissemitismo. 
28 A noção de "televisão de qualidade" é pensada como um dos principais fatores que distinguem os produtos e 

criadores de séries televisivas, abrangendo as instâncias de consagração e fóruns de avaliação da série, e, 

segundo Sewell (2010), o conceito não deixa de ser uma posição discursiva que oferece parâmetros de 

identificação do nível de excelência das diversas etapas (concepção, execução e pós-produção) de elaboração de 

uma ficção televisiva seriada.  
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conceito de qualidade de televisão que se estabelece a partir de um discurso de diferenciação 

entre as produções feitas pelos canais.  

Segundo Sewell (2010), a noção de qualidade de televisão é principalmente uma 

posição discursiva autopromocional utilizada por emissoras e críticos especializados. O 

constante uso e referência a tornou real, pois por mais que o conceito se refira a traços 

estilísticos e dos modos de produção diferenciados, ainda assim é difícil mensurar, porque 

existe um grau de subjetividade inerente ao julgamento de valor e gosto pessoal. Sobre isso, 

Sewell diz: 

 

A estratégia de “quality television” se baseou em passes econômicos e 

discursivos, no qual a qualidade de um programa, a audiência que ele atrai e 

os bens e serviços ofertados para esta audiência dependem da habilidade das 

pessoas certas – críticos, programadores, consumidores sofisticados – em 

reconhecer a qualidade quando a vê, e ainda assim a qualidade não é 

concretamente definida. De fato, a qualidade não pode ser concretamente 

definida, senão perderia sua mística enquanto uma forma de conhecimento 

especial e sua utilidade como uma ferramenta para distinção.29 (SEWELL, 

2010, p.237) 

 

A partir dessas afirmativas é possível pensar que o que distingue um produto como 

tendo um “selo de qualidade de televisão” seriam investimentos na forma e no conteúdo das 

obras atendendo um conjunto de convenções e características estilísticas em que as estratégias 

dramatúrgicas, visuais e sonoras são orquestradas atendendo à ideologia do canal/produtora 

de fazer diferente. Especificamente sobre a temática como um desses aspectos de 

investimento, a autora Cardwell diz:  

 

Os programas tendem a explorar temas “sérios”, mais do que representar os 

eventos superficiais da vida; eles tendem a sugerir que o espectador será 

recompensado por buscar maiores ressonâncias simbólicas e emocionais 

dentro dos detalhes do programa.30 (CARDWELL, 2007, p. 26) 

 

                                                             
29 Minha tradução para: “the “quality television” strategy relied on na economic and discursive sleigth of hand, 

in which the quality of a program, the audience it draws, and the goods and services pitched to that audience 

dependo n the ability of the right people – critics, programmers, upscale consumers – to recognize quality when 

they see it and yet quality is never concretely defined. Indeed, quality could not be entirely concretely define or 

else it would lose both its mystique as a form of special knowledge and its utility as a protean tool for 

distinction.” 
30 Minha tradução para: “the programmes are likely to explore ‘serious’ themes, rather than representing the 

superficial events of life; they are likely to suggest that the viewer will be rewarded for seeking out greater 

symbolic or emotional resonance within the details of the programme.” 
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Na abordagem de temas polêmicos, difíceis e fora do comum, existe um apelo para 

que a audiência se engaje e dedique atenção para o que está assistindo, de modo a obter uma 

apreciação intensa e concentrada do que é oferecido. É, como aponta Brett Martin (2013), um 

constante exercício de expansão dos limites, avançando um pouco a cada novo projeto de 

acordo com a aceitação do espectador.  

Algumas séries aparecem como resultados positivos desses investimentos onde o 

sistema de “qualidade de televisão” empregado nas obras foi fundamental para garantir 

reconhecimento da crítica especializada e, consequentemente, receber destaque no cenário das 

premiações nacionais e internacionais que legitimaram as obras e seus realizadores. Martin 

(2013) destaca algumas obras artísticas em ordem cronológica expondo o avanço paulatino 

como se a audiência e realizadores fossem sempre testados nos limites do que é suportável 

enquanto investimentos nas séries.  

Fica evidente que só existe na atualidade determinado tipo de série devido às 

narrativas seriadas de ficção predecessoras que foram abrindo caminhos, testando as 

possibilidades de composição dos aspectos dramáticos e estruturais das narrativas e 

principalmente de uma dinâmica de interação entre público e obra, num exercício de 

apreciação que exigia uma audiência cada vez mais preparada para fruir obras tão 

peculiares31. Assim, pode-se dizer que houve uma evolução constante nas instâncias de 

criação, produção e recepção. Cada nova obra artística avançava no investimento contundente 

em algum aspecto dramático e/ou estrutural acarretando uma boa aceitação de público 

(traduzida em audiência e aval da crítica especializada) que ratificava a relevância dessas 

criações, salientando um novo momento para o audiovisual. É dessa forma que Martin (2013) 

afirma que foi preciso antes existir séries como Oz, Família Soprano, Six Feet Under, The 

Wire, The Shield32, Mad Men para ser possível a elaboração de Breaking Bad. Seguindo esse 

raciocínio é possível afirmar que a série Breaking Bad abriu caminhos para The Killing e 

Handmaid’s Tale fossem realizadas.  

                                                             
31 Considerando ainda os sistemas de veiculação que favoreciam a imersão da audiência através dos DVDs, das 

possibilidades de gravação e reprodução em horários de interesse do público.  

32 Foi a primeira série de televisão original produzida pelo canal americano FX. Criada por Shawn Ryan, foi 

exibida de 2002-2008 e teve 7 temporadas variando de 10 a 15 episódios. A relevância da obra deve-se muito ao 

fato da quebra da fórmula convencional dos seriados policiais da época ao mostrar um mundo moralmente 

ambíguo em que a linha entre o bem e o mal é cruzada diariamente. O enredo foca a tensão entre um grupo de 

policiais que trazem resultados, porém são corruptos e um capitão dividido entre seu dever e suas ambições 

políticas no distrito fictício de Farmington, em Los Angeles.  
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Outro ponto relevante para essa primeira discussão é o advento da plataforma 

Streaming que é um meio de serviço digital online que distribui conteúdo multimídia em 

transmissão contínua pela internet33. Opera em computadores e outros dispositivos móveis 

como os smartphones por meio de aplicativos próprios, exigindo uma conexão de dados ou 

através do wifi. É uma tecnologia que tem possibilitado a muitas pessoas, em todo o mundo, 

terem acesso a diversos tipos de conteúdo de diferentes países a um custo relativamente 

baixo34. O fácil acesso ao serviço, libertando o espectador de uma grade de programação com 

horários fixos, pode ser considerado um dos principais fatores para a popularidade desse tipo 

de serviço. Exemplos de plataformas streamings são: Spotify, que oferece catálogo de 

produção musical, e a Netflix35 que oferece catálogo de produção em audiovisual e alvo de 

interesse para entendimento dos novos contextos de criação, produção e veiculação de obras 

audiovisuais na atualidade.  

A Netflix revolucionou muito mais na ideia de veiculação do que nos modos de 

produção, pois estes ainda seguem a padronização da indústria audiovisual. O diferencial da 

Netflix, no quesito veiculação, foi fazer o oposto dos estúdios tradicionais e defender a 

flexibilidade de transmissão no tempo e no espaço (espectadores assistem quando e o quanto 

quiserem) e, consequentemente, a não competitividade com o horário nobre televisivo. Assim, 

enquanto os canais de televisão aberta e certos canais a cabo mantêm a audiência cativa 

lançando um episódio por semana e com pausa no meio dos episódios (entremeados pelos 

intervalos comerciais) e nas temporadas, a Netflix libera a maior parte das series e filmes de 

seu catálogo de uma só vez, incentivando o comprometimento da audiência com uma 

temporada inteira de cada série disponibilizada, ao invés do foco maior recair em apenas um 

episódio-piloto, por exemplo. O primeiro ato nesse sentido de inovação na veiculação foi o 

lançamento da primeira temporada da série original House of Cards36 disponibilizada na 

íntegra para os assinantes.  

                                                             
33 O fluxo dos dados é recebido online e a mídia (conteúdo) é reproduzida à medida que chega ao usuário. O que 

permite a reprodução de conteúdo protegido por direitos de autor, na Internet, sem a violação desses direitos. 
34 Geralmente o usuário paga uma taxa fixa para ter o serviço disponível 24 horas por dia, sete vezes por semana 

dando a ele uma maior liberdade e flexibilidade de horário. 
35 É uma provedora global de obras audiovisuais via streaming e atualmente conta com mais de 100 milhões de 

assinantes em mais de 190 países. Produz centenas de horas de programação original em diferentes países. 
36 Série de ficção norte-americana de drama político criada por Beau Willimon. É uma adaptação do romance 

homônimo escrito por Michael Dobbs e da minissérie britânica criada por Andrew Davies. O enredo trata do 

desejo desenfreado do casal Francis e Claire Underwood (Kevin Spacey e Robin Wright) pelo poder. 

Ambiciosos, almejam o mais alto cargo político em Washington, D.C., e fazem de tudo para atingir esse 

objetivo.  
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A relevância da produção House of Cards não se concentra apenas na veiculação, mas 

também em uma forma de legitimação da qualidade da obra, quando se tornou o primeiro 

produto original de uma plataforma streaming a receber indicações ao prêmio EMMY em 

2013. Esse feito é comparável ao que aconteceu em 2000 quando The Sopranos foi o primeiro 

programa de um canal fechado a ser indicado. São feitos vanguardistas que apontam uma 

mudança de perspectivas e de parâmetros. Para que aconteçam indicações desse tipo é preciso 

uma adaptação na forma de olhar para obras e compreender as mudanças que acontecem nos 

modos de criação, produção, veiculação e também na recepção das mesmas por um público 

que também se modifica.  

Como apontado, essas produções influenciam o surgimento de outras tantas, não 

apenas na indústria do audiovisual norte-americano, mas em outros centros de produção ao 

redor do mundo como o brasileiro, por exemplo, que tem na produção estadunidense modelo 

e referência.  

No Brasil, ainda não é possível afirmar que exista uma indústria do audiovisual, mas é 

possível identificar centros de produção em escala considerável localizados, principalmente, 

no eixo Rio-São Paulo37. Há aí uma produção audiovisual de ficção feita por produtoras 

independentes de médio e grande porte associadas a canais de televisão abertos e fechados 

para a veiculação dos produtos artísticos. Para além do eixo Rio-São Paulo, outras cidades 

(geralmente capitais de estados) realizam obras audiovisuais de ficção, mas muitas dessas 

produções contam com subsídios adquiridos através de editais e leis de incentivo dos 

governos municipais, estaduais e federais ou resultam de premiações de concursos artísticos 

culturais realizados por empresas particulares como mecanismo para isenção tributária.  

Apesar de poucas, existem no Brasil as emissoras de televisão, canais abertos, que 

custeiam suas produções e são responsáveis também por sua própria veiculação como é o caso 

da Rede Globo de Televisão, do SBT e da Rede Record. Das três emissoras citadas, é preciso 

destacar a Rede Globo por seu empenho, ao longo dos mais de cinquenta anos de existência, 

no desenvolvimento tecnológico, profissional e artístico para a produção de conteúdo que é 

transmitido para todo o país (através da grande rede de repetidoras) com o selo “Padrão Globo 

de Qualidade”38. 

Existe dentro da Rede Globo uma central de produção e desenvolvimento responsável 

pela parte artística da grade de programação, dando conta da criação, produção e veiculação 

                                                             
37 Duas grandes cidades, capitais homônimas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo respectivamente, 

concentram grande capital e recursos, pois nessas localidades cosmopolitas estão grandes empresas e 

investidores.  
38 Mesmos princípios da “Quality TV”, porém condicionados à realidade brasileira. 
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de produtos dos mais variados tipos e gêneros, desde os programas de variedades até as 

telenovelas (carro-chefe da grade de programação da emissora desde a primeira década após a 

sua formação). Há um grande quadro de profissionais qualificados em todos os setores do 

processo de criação de uma obra audiovisual de ficção e toda essa engenharia trabalha 

diariamente na produção de narrativas de ficção como telenovelas, seriados, minissérie e 

unitários. 

Em seu livro, o Circo Eletrônico (2003), Daniel Filho expõe sua experiência como 

supervisor de tantas produções ficcionais dentro da Rede Globo e afirma que para a 

proposição de um programa é preciso calcular quanto ele custará e quanto dará de retorno. A 

única exceção, aponta o produtor-diretor, são as minisséries, que vão ao ar num horário tardio, 

dificultando a inserção de merchandising, mas que dão prestígio para a emissora e para o 

grupo que a realiza. Portanto, o retorno pode ser financeiro ou simbólico, mas para investir no 

segundo é preciso ter um planejamento orçamentário que dê margem a essas ações.  

As premissas levantadas até aqui dão conta, em linhas gerais, do cuidado que deve ser 

dedicado no processo de criação de uma obra artística, pois ela não está isolada de um meio e 

nem é apenas fruto de uma pulsão criativa do artista. É preciso ter como parâmetro 

fundamental que a obra artística desde os primeiros moldes de criação já recebe influência de 

um contexto formado pelas lógicas de produção, os formatos industriais, as matrizes culturais 

e as competências de recepção. 

 

 

1.3 O PARADIGMA “PROBLEMA X SOLUÇÃO” APONTADO POR BORDWELL 

 

 

Ainda é relativamente pequena a produção teórica acadêmica dedicada a refletir, a 

partir da perspectiva do roteirista, sobre suas experiências, experimentações e vivências. 

Proponho abordar isso através do modelo metodológico problema/solução apontado por 

Borwell no livro Figuras Traçadas na Luz (2008), como um exercício de aplicação do 

método ao contexto do ofício da escrita de ficção dramática vista como um conjunto de 

situações em que problemas são apresentados/formulados e cabe ao roteirista resolvê-los, 

atendendo a demandas pessoais e mercadológicas.  

Dando vasão a este pensamento, o artista, no caso específico, roteirista, pode ter como 

um dos objetivos tirar algo de valor estético e artístico “de um tiro no escuro, e o que é isso, 

senão um problema a ser solucionado por um conhecimento do ofício?” (BORDWELL, 2008, 
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p. 325). Tal resolução não é buscada a partir do zero, do nada, pelo contrário, é pautada por 

um conjunto de princípios e práticas de outros roteiristas e existe aí uma apropriação das 

realizações dos pares que baliza esse caminho na busca por uma solução criativa a partir de 

determinada questão atendendo a objetivos artísticos específicos.  

“Algumas soluções são favorecidas pela tradição” (BORDWELL, 2008, p. 71), pelo 

repertório das práticas do ofício do qual o roteirista dispõe acessando esquemas para reciclar, 

modificar ou até mesmo rejeitar as Mercedes s que compõem tais esquemas. Entendendo 

ainda que mesmo que os esquemas restrinjam alguma liberdade criativa, sempre permitem 

zonas de escolhas que favorecem o teste de soluções e permitem compreender mais 

intimamente os problemas apresentados, descobrindo outras possibilidades para o uso dos 

próprios esquemas e de suas Mercedes s.  

Dentro do paradigma problema/solução, a perspectiva da resolução de problemas 

implica que cada questão pode ser respondida de várias maneiras. Assim sendo, 

 

Pode não ser exagerado afirmar que, em qualquer arte, a tradição é 

constituída pelo conjunto de soluções bem-sucedidas para problemas 

recorrentes, uma gama de escolhas preferidas guiadas por tarefas com 

objetivos específicos. (BORDWELL, 2008, p. 323)  

 

Alguns artistas aceitam as Mercedes s e os esquemas que herdam na tradição de 

procedimentos de criação artística, outros promovem desvios, mas, como afirma Bordwell 

(2008), existem aqueles raros que reestruturam completamente as Mercedes s e os esquemas 

pois compreendem que as Mercedes s são indicações para se fazer arte de uma maneira ou de 

outra, mas elas, as Mercedes s, “são simplesmente reguladoras, não constitutivas” (p. 324). 

Nesse raciocínio é possível afirmar que a busca para a solução de determinado problema pode 

trazer compensações de muitas ordens, entre elas as inovações contra um pano de fundo de 

uma prática rotineira. 

Considerando uma tradição de escrita dramática na criação de uma obra seriada de 

ficção para audiovisual e tendo a noção do que o autor Bordwell (2008) chama de “peso do 

que já foi feito” tento encontrar, ancorado neste modelo de paradigma, meu próprio nicho. 

Assim sendo, penso quais seriam minhas possíveis questões/problemas para a criação da série 

Caso Divina, considerando as impressões relacionadas aos investimentos nos aspectos 

dramatúrgicos e estruturais que identifiquei (na primeira parte deste capítulo) em algumas 

séries atuais? 
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Acredito que enfrento o desafio de expor e refletir sobre possíveis procedimentos para 

a composição de uma série de ficção, tendo como parâmetros fundamentais os investimentos 

na construção de uma narrativa complexa a partir da continuidade de enredo, abordando uma 

temática relevante, contemporânea e de forte impacto político, social e cultural dentro do 

gênero policial investigativo associado a conflitos amorosos e drama familiar. Este desafio 

requer um arcabouço teórico que ancore a prática da criação. No capítulo 02 desta tese, dedico 

atenção a essa demanda.   

O processo de criação da série tem como referência alguns aspectos de obras 

audiovisuais nacionais e internacionais que influenciaram a parte criativa desse trabalho, o 

cenário do atual mercado audiovisual brasileiro tendo em vista diferentes contextos de criação 

e produção, além da necessidade de fomentar um arcabouço teórico que dê respaldo para as 

discussões sobre criação e reflexões sobre o que foi realizado.  É preciso aprender para fazer. 

Assim sendo, discuto a seguir a idealização de um contexto de criação onde o lugar da autoria 

é fundamental por deter um poder de escolhas criativas e posteriormente levanto algumas 

premissas teóricas que balizam essas escolhas e as fundamentam.  

 

 

1.4 O ESPAÇO DA AUTORIA E UM CONTEXTO IDEAL DE CRIAÇÃO 

 

 

Durante a fruição, a relação que se estabelece entre uma narrativa de ficção seriada 

para audiovisual e o espectador, tanto em quantidade, qualidade e tempo, na maioria das 

vezes, torna-o capaz de identificar diferenças e semelhanças entre os modos de representar e 

contar histórias. Indicadores que permitem, muito empiricamente, aos assíduos consumidores 

comporem um sistema de classificação e reconhecimento das formas de determinados 

escritores trabalharem, imprimindo alguns critérios de preferências e de expectativas nas 

escolhas das obras. Tais indicadores podem ser fartamente oferecidos pelas emissoras e 

produtoras já no sistema de divulgação que potencializa a rememoração e reconstrução dos 

vínculos com os telespectadores numa campanha de lançamento de um novo produto. Uma 

produtora, quando anuncia uma nova obra de ficção, dá destaque para os escritores e traz a 

lembrança de seus feitos, como casos de sucesso de audiência, reforçando o histórico de 

qualidade do já apresentado ao público ao mesmo tempo que vincula, na promoção da nova 

obra, uma promessa de continuidade da qualidade artística e do entretenimento. É fácil 
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reconhecer essas manobras de divulgação quando se ouve: “Uma novela de...”; “Uma série 

escrita por...”; “Uma obra de...”. Ou ainda: “Do mesmo criador de ... Vem aí...” e etc.  

Para além de uma manobra de sedução e conquista de uma audiência, existe incutida 

na campanha de divulgação do exemplo anterior um reconhecimento da relevância do papel 

do escritor na criação do produto. Está implícita e é óbvia a afirmativa de que só pode ter o 

nome vinculado de forma tão expressiva o escritor que já conquistou seus pares, seus 

parceiros de produção/realização e o público. Existe aí um mérito alcançado, uma legitimação 

pelo acúmulo de um capital simbólico que permite associar o nome do responsável pela 

criação da obra à qualidade, eficiência e excelência. Neste caso, o escritor deleita-se de um 

reconhecimento não apenas da instância da empresa que produz a obra artística, mas também 

do público. Esse reconhecimento não acontece sem que tenha sido percorrido pelo escritor um 

longo e, na maioria das vezes, seleto e árduo caminho de aprendizado, concorrência, disputas, 

riscos, investimentos e superações.  

O percurso da trajetória do escritor (no caso deste trabalho específico faço referência 

ao roteirista) exige o pleno entendimento do ofício; são várias e de diversas ordens as 

demandas que recaem sobre o roteirista, perpassando por exigências de produção, exigências 

de comercialização e exigências criativas (dele e da empresa/produtora) associadas ao peso 

das obrigações, responsabilidades, prazos, alcance de resultados. Independente do cenário de 

produção e realização de obras audiovisuais em que esteja inserido, é preciso que o roteirista 

se mantenha firme no espaço conquistado, garantindo a permanência das compensações 

artísticas e/ou financeiras adquiridas a partir das suas criações bem-sucedidas. Esse espaço é o 

lugar da autoria, da assinatura que se responsabiliza pela criação e está, dentro de uma 

hierarquia da escrita dramática, no topo da cadeia, coordenando, supervisionando e tomando 

as decisões fundamentais para o melhor desenvolvimento da obra artística.   

Souza (2004), em seu artigo Analisando a Autoria nas Telenovelas, traz essa discussão 

para o campo científico, utilizando como produto de estudo as telenovelas brasileiras. Tomo 

emprestado o pensamento da pesquisadora porque acredito que é pertinente trazer esses 

apontamentos para discutir aqui o fenômeno da autoria na perspectiva da criação de séries de 

ficção para audiovisual.  

Segundo Souza (2004) alcançar essa posição de destaque, de valorização do ofício do 

roteirista não é fácil, é uma disputa de território e conquista de espaço no campo39 disputado 

                                                             
39 Para Souza (2003) o campo é um conceito que se presta ao exame das lutas concorrenciais entre as mais 

diversas instâncias, indivíduos e grupos que fazem parte de um determinado universo particular de práticas. As 

afirmativas da pesquisadora encontram fundamentação em Bourdieu (1996) quando aponta que a noção de 
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por muitos outros profissionais que tem privilégios hierárquicos no campo do audiovisual 

como, por exemplo, diretores de núcleo, diretores gerais e produtores. Por isso é fundamental 

que o autor compreenda não apenas o contexto produtivo da sua obra e a posição que ela 

ocupa na sua trajetória artística, mas também a sucessão de posições ocupadas por ele no 

campo específico de produção das obras que cria. É a partir da experiência que o autor se 

apropria das regras e lógicas próprias do campo, participa de disputas, associa-se e/ou opõe-se 

a outros autores, produtores, diretores e acumula capital simbólico determinante para a forma 

como se dá o seu reconhecimento, na conquista e na permanência no espaço da autoria.  

Souza (2004) entende o produto artístico telenovela no campo audiovisual como 

resultado de uma dinâmica de realização que une historicamente grandes investimentos 

financeiros, avanços tecnológicos e empreendimento artístico de equipes de profissionais 

gabaritados, exercendo com excelência funções hierarquizadas, diversas e especializadas. 

Desse contexto surge o tipo tão “brasileiro” de fazer telenovela que temos na atualidade e no 

qual a Rede Globo destaca-se pela produção em grande escala e qualidade. É a partir desse 

entendimento que é possível afirmar uma consolidação do lugar da autoria no Brasil, muito 

mais na televisão do que em outros meios artísticos, como por exemplo, o cinema, pois é na 

TV que existe um espaço consagrado para o autor/roteirista no qual o trabalho de criação é 

balizado por compensações artísticas e/ou financeiras de grandes proporções tanto para 

realizadores quanto para as empresas envolvidas na comercialização e difusão dos produtos40.  

Cabe afirmar que a questão do reconhecimento e valorização das obras artísticas e 

culturais (no recorte deste trabalho, as série de ficção), dos realizadores e das empresas 

envolvidas fazem parte do processo de elaboração, circulação e consumo do próprio produto, 

desde o princípio da sua criação, pois as características comerciais contingenciam a dimensão 

criativa dos realizadores sem, no entanto, excluir o embate por maior autonomia de criação, 

estabelecendo relações entre um conjunto de influências estéticas, políticas, ideológicas e as 

escolhas efetuadas pelos realizadores.  

                                                                                                                                                                                              
campo presume um modo de pensar relacional do espaço social dos produtores - o microcosmo social no qual se 

produzem as obras culturais. Neste, a lógica interna dos objetos culturais, sua estrutura de linguagem, relaciona-

se com as relações objetivas entre os agentes ou instituições que os elaboram. Isto porque se admite que é a partir 

das relações de força específicas e de lutas, que têm por objetivo conservá-las ou transformá-las, que se 

engendram as estratégias dos produtores, a forma de arte que defendem, as alianças que estabelecem, as escolas 

que fundam. 
40 Os investimentos depositados nos profissionais para qualificação e capacitação tem como uma das finalidades 

o reconhecimento não somente dos profissionais, mas também das produtoras e empresas de transmissão. Esse 

retorno em forma de legitimação é dado pela crítica especializada e pelo público. Prêmios como Emmy e Golden 

Globe Awards dão visibilidade e destaque a esses produtos perante outros produtos já existentes. A consagração 

dos profissionais garante uma supremacia no interior do campo de produção como também maiores 

possibilidades mercadológicas para a empresa produtora. 
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Assim sendo, fundamental para conquista e manutenção de um espaço de autoria é 

desenvolver  

 

A habilidade em lidar com as regras básicas de funcionamento do campo, 

tais como a negociação permanente com os representantes da indústria, das 

instâncias governamentais e dos movimentos sociais. Um escritor que 

negocia ciente da necessidade de satisfazer as demandas básicas das 

empresas de comunicação – a rentabilidade e a qualidade que alimenta o 

respeito da crítica – sem, no entanto, abrir mão de seus direitos e da 

acumulação dos capitais específicos do campo que lhe permitiriam a 

consagração que confere tanto a distinção e o reconhecimento entre seus 

pares, quanto o maior poder de barganha com as emissoras em prol de suas 

reivindicações e do seu ethos de criador e artista. (SOUZA, 2002, p. 09) 

 

O caminho para conquistar o espaço da autoria não é fácil, mas é a existência desse 

espaço41 que distingue algumas características presentes na obra e permite que se reproduza 

nela uma certa identidade. Essas características podem ser desde a escolha de um regime de 

serialidade, da forma de abordagem de uma temática, o trabalho de composição das 

personagens e a dinâmica entre elas, o desenvolvimento mais elaborado dos diálogos e da 

intriga, ou ainda nos modos de operacionalização das estratégias de produção de efeitos. As 

características tornam-se parâmetros de identificação e que muitas vezes são vistos como 

próprios daquele determinado autor42. Isso permite cogitar que tais parâmetros, indicadores, 

possam configurar-se como marcas autorais dispondo através da obra o reconhecimento de 

uma identidade.  

Quando se pensa em telenovela, as marcas de autoria expressam escolhas de 

realizadores relacionadas às suas trajetórias nesse campo. Faço o deslocamento desse 

pensamento para as séries de ficção, porém chamo atenção para o fato de que é preciso 

considerar que historicamente, os investimentos dedicados a telenovela não são da mesma 

ordem dos que foram dedicados as séries em nosso país43. É na atualidade que se vê um 

impulso maior na criação de séries no Brasil tanto em canais fechados quanto em canais 

abertos. Se é fácil, por diversos motivos, reconhecer na atualidade marcas autorais nas 

                                                             
41 Por mais que exista um grupo de roteiristas escrevendo uma série, é preciso um chefe na hierarquia, um que 

assina a autoria e detém o poder das escolhas sobre os caminhos de desenvolvimento do projeto criativo. 
42 Algo visto corriqueiramente no cinema já que é possível identificar um filme como sendo de: Almodóvar, 

Tarantino, Wood Allen entre outros. Ou como acontece no Brasil quando se identifica uma telenovela de: Glória 

Perez, Manuel Carlos, etc. 
43 Telenovela é mais lucrativa apesar de mais cara, porque existe uma grande compensação que é o tempo de 

duração. Uma média de oito meses no ar compensa o investimento financeiro, pois o retorno é mais rápido 

através dos comerciais e do merchandising. Já o mercado de série expandiu-se muito rápido nos últimos 20 anos, 

mas no Brasil, apesar do crescimento, ainda não se compara com a produção de telenovelas. 
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telenovelas e a partir disso reconhecer a identidade autoral dos criadores, é preciso fomentar 

circunstâncias nas quais o mesmo possa acontecer com as séries e outros produtos artísticos 

de narrativa de ficção seriada para audiovisual.  

Sobre o espaço da autoria, há necessidade de uma reflexão mais ampliada, tendo em 

vista que  

 

A garantia de marcas autorais, nesse contexto industrial, demonstra um 

poder expressivo dos realizadores de negociarem com as pressões 

econômicas, políticas e ideológicas que tendem a exigir maior cumprimento 

da fórmula de sucesso e menores riscos econômicos e margens de 

experiências criativas e inovadoras. (SOUZA, 2003, p. 02) 

 

Quanto maior é o entendimento desse contexto, maiores as possibilidades de ações 

bem-sucedidas no espaço de negociações, quando essas ações são respaldadas por um poder 

de barganha que é dado pela conquista do maior grau de autonomia nesse espaço da autoria e, 

assim sendo, maior o poder na defesa de marcas próprias e nas disputas pela ampliação do 

poder de uso da criatividade, da invenção e do risco. Na história da teledramaturgia mundial 

existem muitos casos notórios de escritores que mudam de produtoras, emissoras, rompem 

laços com seus representantes, admitem redução de salários ou até fazem investimentos 

financeiros pessoais custeando a realização de uma obra artística, provando que podem fazer 

sucesso com o grande público ao apostar numa maior capacidade de risco. O diferencial 

desses autores é: a clareza quanto ao encontro dos pares (profissionais e artistas) que 

comunguem de uma cumplicidade, de uma identidade política e estética, garantindo a 

inovação e a qualidade possível em um produto artístico e comercial; a sintonia, em 

determinado momento da trajetória, que entrelaça as demandas de realizadores com as 

necessidades das produtoras e emissoras.  

Então, pensando no processo criativo da elaboração da série Caso Divina como parte 

prático-artística deste trabalho, é necessário que eu fomente um contexto hipotético que me 

possibilite demonstrar as implicações no texto (série) que são fruto de um contexto de 

mercado no qual pode ser produzida uma série de ficção no Brasil. É o que me disponho a 

fazer no capítulo 02 desta pesquisa após os apontamentos teóricos que respaldam as minhas 

escolhas e investimentos de criação.  

Para alcançar meus objetivos, tenho consciência de que, a partir do que foi discutido 

até aqui, preciso: saber até que ponto devo reproduzir modelos e até que medida ousar investir 

em outros aspectos de uma composição, condicionando aí minhas prováveis marcas autorais, 

assumindo riscos e apostas criativas; pensar sobre os possíveis modos de veiculação da série 
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(canais aberto, fechados e plataformas streaming) e como as diferenças entre esses meios 

afetam o trabalho de criação44; eleger estratégias dramáticas que possam suscitar discussão na 

audiência a partir da abordagem de temáticas polêmicas como são o crime de ódio, a 

homofobia e o preconceito.  

Com isso desejo, apesar das limitações colocadas por um sistema de produção e de 

tantas outras restrições, fazer do meu projeto criativo, Caso Divina, dentro do possível, um 

produto de qualidade que possa ser uma das fontes de expressão de minhas posturas políticas 

e artísticas e que possa ajudar a refletir sobre o direito à igualdade, respeito e tolerância. 

Minha postura de criador e artista me leva à incansável busca das oportunidades de 

acumulação do capital social e simbólico necessários para expandir meu espaço autoral e me 

permitir cada vez mais ampliar os meus modos de narrar as minhas escolhas temáticas, 

através de um produto televisivo: uma série de ficção para audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 Dentro da grade de programação de certos tipos de canais abertos é preciso ponderar dentro de certas 

temáticas escolhidas (crime de ódio, homofobia, violência) as possibilidades de construção de cenas, pois é 

preciso adequar ao horário e à recepção, que é muito mais ampla do que em um canal fechado. Além disso, exige 

a construção da estrutura dos episódios, com divisão em blocos ou partes, considerando a interrupção da 

narrativa pelos intervalos comerciais e a elaboração de fortes ganchos para o final dos episódios, gerando 

expectativas para o que vai acontecer na semana seguinte (numa transmissão semanal). O mesmo produto pode 

ser disponibilizado na íntegra em plataformas streamings como Netflix ou Globoplay já que os ganchos finais 

funcionariam mais como estímulo para o exercício da maratona (hábito de assistir muitos episódios de uma 

série de vez. Também conhecido como binge watching (visão excessiva). Uma prática estimulada pelo serviço 

de plataforma streaming quando disponibilizou uma temporada na íntegra de um produto original gerando o seu 

diferencial no mercado audiovisual copiado posteriormente). 
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2. ARCABOUÇO TEÓRICO E INVESTIMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DA SÉRIE 

CASO DIVINA 

 

 

Para dar conta da realização do processo criativo é necessária a eleição de um 

arcabouço teórico que dê respaldo aos direcionamentos tomados para a elaboração da série 

Caso Divina, partindo do princípio de que as fundamentações teóricas encontradas auxiliam 

na criação da obra artística e também na reflexão sobre os procedimentos e urdidura dessa 

composição. Pautado no paradigma “problema x solução”, enxergo a obra artística como uma 

solução em si, mas também interessa a este estudo todo o caminho percorrido, os desafios 

propostos, os resultados dos investimentos aplicados para chegar a uma solução final 

satisfatória. À medida que as premissas teóricas forem apresentadas, serão expostas também 

as escolhas e os desafios configurados para a série Caso Divina. 

 

 

2.1 MODOS DE SERIALIZAR A NARRATIVA DE FICÇÃO NO CAMPO 

AUDIOVISUAL 

 

 

Contar histórias é inerente do humano desde sempre e contá-las por partes não é uma 

prática atual, muito pelo contrário, a fragmentação da narrativa é antiga exigindo destreza e 

engenharia para o fracionamento que impacta, que gera expectativa e desperta interesse pela 

continuidade. São muitos os exemplos ao longo da história das narrativas de ficção que 

poderiam ser citados aqui ilustrando a antiguidade dessa prática de exposição das partes de 

um todo de maneira serializada. Exercitando a memória, cito As Mil e uma Noites45 

ressaltando a habilidade de Scherazade de repartir a história e incitar a curiosidade como 

artifício para sobreviver. Esse é um entre os muitos exemplos que podem ser citados com a 

                                                             
45 É uma compilação de contos da literatura árabe datados entre os séculos IX e XVI. A narrativa nasce da 

história do sultão Shariar que ao ser informado da traição de sua esposa, decide a cada noite dormir com uma 

virgem e no dia seguinte executar a mulher. Numa dessas noites, ele encontra Sherazade, mulher muito bonita e 

inteligente que para livrar-se da morte passa a contar histórias cheias de mistérios e suspenses que eram 

interrompidas nos momentos mais impactantes deixando o sultão curioso e ansioso pela continuidade da história 

no dia seguinte. 

  



47 

 

consciência de que um maior esforço apontaria exemplos ainda mais antigos ratificando a 

observação de que a serialidade não é uma prática recente.  

Para além dos exemplos que podem ser citados, detenho atenção em uma discussão 

sobre um modo de contar histórias que permaneceu por muitos séculos e perpassou diversos 

meios de comunicação. Não tenho a pretensão de dar conta de uma origem, mas sim de dar 

conta da identificação de possíveis princípios que compuseram uma forma de narrar na qual a 

trama se desenvolve e é recortada para a apreciação sem perder a unidade, a relação com as 

frações, com o eixo central e como esses princípios permanecem ao longo da história e 

influencia a concepção do que hoje se compreende como narrativa de ficção seriada no 

audiovisual e os seus possíveis formatos. 

É fundamental então que antes de pensar os formatos que as narrativas de ficção 

seriada podem adquirir, discuta-se a característica que define esse tipo de narrativa: a 

serialidade. 

Entendo-a como a operação que permite a narrativa ser apresentada de maneira 

fragmentada e sequencial e que pode ser encontrado em diferentes linguagens. Já existia na 

literatura através dos romances do século XVIII e teve grande desenvolvimento nos folhetins 

do século XIX (fazendo uso da dinâmica entre surpresa e redundância46 como estratégia para 

atração e fidelização de público), alcançou expansão em outros meios de comunicação como 

rádio, histórias em quadrinhos e investidas no cinema para então encontrar terreno fértil na 

televisão e consequentemente no campo audiovisual como um todo. 

No caso da televisão,  

 

Há várias explicações sobre as razões que levaram [...] a adotar a 

serialização como principal forma de estruturação de seus produtos 

audiovisuais. Para muitos, a televisão, muito mais que os meios anteriores, 

funciona segundo um modelo industrial e adota como estratégia as mesmas 

prerrogativas da produção em série que já vigoram em outras esferas 

industriais. (MACHADO, s/d) 

 

 

Seguindo o raciocínio do autor, a serialidade está relacionada a uma ideia de 

apresentação descontínua e fragmentada do sintagma televisual.  

 

Não foi a televisão que criou a forma seriada de apresentação das 

mensagens. Ela já existia antes nas formas epistolares de literatura (cartas, 

                                                             
46 A surpresa nutre a manutenção do interesse do público, deixando-o em suspensão entre um capítulo e o 

próximo, cuja promessa é sempre a revelação de um novo fato importante ao andamento da história. A 

redundância é um aspecto fundamental à manutenção da serialidade, permitindo que os fios narrativos em aberto 

sejam recuperados a cada novo capítulo, de modo a não confundir o leitor.  
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sermões etc.), em que cada fragmento se destinava à leitura num dia 

diferente do ano, depois teve um imenso desenvolvimento com a técnica do 

folhetim, utilizada na literatura publicada em jornais no século passado, 

continuou com a tradição do radiodrama ou da radionovela e conheceu a sua 

primeira versão audiovisual com os seriados do cinema. Mas foi a televisão, 

sem dúvida, que deu expressão industrial e forma significante à serialização.  

(MACHADO, s/d, p. 04) 

 

Machado (s/d) discute ainda alguns motivos para o destaque da serialidade na 

televisão. Para o autor o meio televisivo adota o modelo de produção em larga escala onde a 

serialidade e a repetição constituem regra para manutenção e sustentação da grade de 

programação e consequentemente do próprio meio. Nos canais comerciais, a grade de 

programação é estruturada por blocos de programas que se interligam por blocos de 

publicidade. Os programas seguem a mesma lógica e, no caso específico das narrativas de 

ficção seriada, geralmente são subdivididos em blocos menores, separados por intervalos 

(indicadores para a entrada dos anúncios comerciais ou de chamadas para outros programas), 

estruturados sob a forma de capítulos ou episódios, ocupando dia e horários específicos na 

grade de programação.  

Outro motivo seria que a tradição e historicidade da televisão demonstra que o 

“fatiamento” da programação permite o controle e a otimização da produção na medida que o 

programa pode estar sendo veiculado enquanto ainda está sendo produzido47 podendo ainda 

atender possíveis demandas por parte dos distintos segmentos das comunidades dos 

telespectadores.  

É nesse contexto que os formatos serializados são amplamente utilizados e que as 

narrativas de ficção oferecidas precisam desenvolver estratégias nos modos de contar histórias 

aproveitando todos os recursos para não perder o vínculo com o telespectador e garantir a 

continuidade do produto. Os recursos são utilizados como estratégias para garantir a 

longevidade do produto no sentido de tempo cronológico de exibição com coerência de 

organização interna da narrativa e, também, garantindo o seu espaço dentro do sistema 

mercadológico e de produção.  

A renovação periódica da atenção do público é um dos objetivos a serem alcançados e 

ao mesmo tempo um dos moduladores no processo de criação, pois é preciso ter em vista a 

audiência e a destinação da obra que está sendo criada e para isso é necessário que o 

                                                             
47 Caso das telenovelas. Produto de teleficção que terá o conceito melhor explanado ainda neste capítulo.  
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criador/autor tenha uma compreensão ampla das dimensões de criação a partir das 

possibilidades de serialidade da narrativa.  

Na elaboração da série Caso Divina, é preciso considerar essas observações e a partir 

disso tomar as decisões de criação, pois a organização da narrativa engendra uma estrutura 

que precisa atender a demandas específicas de acordo com a destinação da obra. Caso seja 

para canal aberto, fechado ou serviço streaming. Ou se existe a possibilidade de atender mais 

de uma dessas destinações. O importante é, durante o processo de criação, saber que as 

possibilidades de serialidade são muitas e dentre elas escolher a mais adequada.  

São muitos os teóricos que dedicaram estudos ao fenômeno da serialidade das 

narrativas de ficção. Entre tantos autores exponho nessa parte do capítulo alguns que podem 

contribuir mais efetivamente para a compreensão da ideia de serialidade, as classificações e os 

formatos dos produtos audiovisuais de acordo com as variações de serialidade.  

Calabrese (1999), nos estudos sobre uma estética da repetição48, pensa entre outros 

pontos, como as instâncias da narrativa, da produção e do consumo influenciam na 

organização interna da narrativa e, mesmo um produto de ficção seriada sendo apresentado 

como novo, inédito ou ainda como autêntico, pode ser similar a tantos outros. Segundo o 

autor, a recepção é capaz, mesmo percebendo a similitude, de fruir, pois o reconhecimento da 

repetição também faz parte do processo de fruição do produto.  

Calabrese, assim como Buonanno (2007; 2008)49, analisam as variações da serialidade 

também através de um binarismo entre as formas series e serials. Conceituações nascidas 

historicamente juntas no século XIX, o series e o serials podem representar as duas grandes 

matrizes do narrar de maneira serializada: enquanto a primeira é herdeira dos romances em 

série50, a segunda herda suas características dos folhetins. 

Nesses estudos, grosso modo e de maneira simplificada, o termo series é empregado 

para as narrativas de ficção seriada que não têm implicação de uma continuidade no enredo, 

trazendo uma certa independência entre os episódios. Um produto categorizado como series 

apresentaria uma trama isolada, com início, meio e fim. O que remete a delimitação do 

formato seriado defendido por Pallottini51.  

                                                             
48 Segundo o autor, há uma tendência nos produtos de ficção, principalmente aqueles exibidos na televisão, de 

existirem e serem moldados em áreas de repetição: repetição industrial (produção), repetição textual (narrativo) e 

repetição de consumo criando relações entre esse panorama de repetição com a serialidade e continuidade desses 

produtos.  
49 Não são os únicos, mas satisfazem essa pesquisa nesse momento. 
50 Como por exemplo a série de romances Os Rougon-Macquart - História natural e social de uma família sob o 

segundo império, composta por 20 romances de cunho naturalista de Émile Zola. 
51 A definição de seriado feito pela autora será melhor explorada ainda nesse capítulo. 
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Já o termo serials faz referência à narrativa de ficção seriada cujas tramas e subtramas 

implicam uma continuidade do ponto (parte ou fragmento) onde foram interrompidas no 

capítulo ou episódio anterior. Para Buonanno (2007) aqui estariam acondicionadas duas 

grandes formas de narrar a ficção em televisão: as soap operas52 e as telenovelas53.  

A serialidade do formato soap opera para Buonanno, baseia-se numa espécie de 

instabilidade das conclusões das narrativas que nunca possuem um caráter de fato definitivo. 

"A continuidade ilimitada do tempo da soap opera não está principalmente a serviço dos 

personagens, situações ou da trama, mas da sobrevivência potencial ou atual da narrativa." 

(BUONANNO, 2007, p.161). Assim é comum numa soap opera a retomada, quando 

necessário, dos fios narrativos que foram deixados de lado ou subutilizados como estratégia 

para o prolongamento. 

A telenovela, segundo a autora, pautaria seu engajamento na promessa de uma 

conclusão da narrativa após meses de interação com o público54. Ao contrário da soap opera, 

a telenovela tem como uma das obrigatoriedades lembrar os acontecimentos do enredo ao 

público para seguir adiante e tendo como incentivo a promessa de uma conclusão. "O 

fechamento da narrativa contém 'a moral da história' pela qual o público da telenovela espera" 

(BUONANNO, 2007, p.131-132). Em comum, soap operas e telenovelas têm entre si a 

estrutura de trama contínua e aberta, com ganchos55 de expectativa que mantêm o público em 

suspensão entre um bloco narrativo e outro. 

É preciso ressaltar que a progressão temporal entre essas formas de narrativas e seus 

formatos não impede a coexistência entre elas, mesmo porque, apesar de contextos 

determinados por fatores como mercado, público e evolução tecnológica fazem com que em 

muitos momentos uma tendência se sobressaia em relação à outra, não são fatores 

determinantes de exclusões visto que as mudanças no campo audiovisual demonstram que a 

                                                             
52 São narrativas extensas com muitos núcleos de personagens e muitas tramas. Existe a renovação de elenco, 

pois não há uma previsão de encerramento para a narrativa, assim vão sendo trocadas as personagens 

acompanhando a evolução do enredo que pode seguir muitos anos. No Brasil a única obra similar a uma soap 

opera é o programa Malhação que existe há mais de vinte anos na grade de programação da Rede Globo e 

concentra histórias em colégios para adolescentes, renovando elenco todo ano.   
53 Em comparação com uma soap opera, a principal diferença entre os produtos é a finalização, pois por maior 

que seja, a telenovela tem um final. Pallottini (2012) chama atenção para a importância da telenovela para a 

cultura brasileira e identifica alguns aspectos que demonstram uma maneira brasileira de se fazer novelas, 

principalmente pelo investimento de grandes empresas de comunicação no desenvolvimento do produto e o 

avanço considerável quando a telenovela passa a abordar temáticas do cotidiano e trazer para a tela a realidade 

brasileira. Enquanto estrutura, apresenta uma trama principal entrecortada por subtramas e o desenvolvimento 

dessas linhas narrativas retroalimentam a estrutura como um todo porque os grandes acontecimentos reverberam 

nos demais núcleos dando continuidade ao enredo.  
54 Mecanismo ou estratégia conhecido como gratificação adiada ou a longo prazo. 
55 Interrupção da narrativa num momento dramático de impacto gerando expectativa para uma continuidade.  
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preferência pelos series ou serials não passa apenas por questões tecnológicas, históricas ou 

de preferências de consumo, sendo na verdade uma conjuntura de todos estes fatores.  

Os pesquisadores citados expõem essas duas formas de narrativas de ficção seriada em 

extremos opostos56, como facilitador para compreensão esquemática das estruturas das 

organizações internas das narrativas de ficção seriada, mas compreendem que coexistem e que 

há entre elas variações, formas híbridas.  

Machado (s/d) não se preocupa com extremos, mas com uma tipificação a partir da 

disposição e relação entre as tramas que compõem a narrativa. É por essa medida que o 

pesquisador encontra três tipos de narrativas seriadas. “No primeiro caso, temos uma única 

narrativa (ou várias narrativas entrelaçadas e paralelas) que sucede mais ou menos 

linearmente ao longo de todos os capítulos” (p. 02). O segundo caso é constituído pelas 

narrativas autônomas com histórias completas (começo, meio e fim). O que se repete no 

episódio seguinte são apenas as personagens principais e uma mesma situação narrativa. “Ao 

contrário da modalidade anterior, não há ordem de apresentação dos episódios: pode-se 

invertê-los ou embaralhá-los aleatoriamente, sem que a situação narrativa se modifique”57. O 

terceiro tipo apontado por Machado seria aquele em que na narrativa “a única coisa que se 

preserva nos vários episódios é o espírito geral das histórias, ou a temática, porém, em cada 

unidade, não apenas a história é completa e diferente das outras, como diferentes também são 

os personagens, os atores, os cenários” (p. 02), etc. Esse último tipo pode ser compreendido 

também como as narrativas de ficção seriada de antologia. Um bom exemplo foi a série 

brasileira A vida como ela é58. 

Outro autor que dedica estudo aos possíveis modos de classificação para as formas de 

narrativas de ficção seriada e seus formatos é Esquenazi (2011), porém existe um recorte na 

sua abordagem focando suas observações no formato série59 ou seriado. Esquenazi divide as 

                                                             
56 A ideia de uma serie pura ou de um serial puro são extremos que funcionam apenas enquanto categorias ideais 

de referência. 
57 Em teoria é um modelo estrutural idealizado pelas produtoras que desejavam um material independente e que 

pudesse ser veiculado de acordo com os desejos do canal. Isso pode acontecer em obras de ficção seriada em  

animação (como South Park), porém quando se trata de uma obra de ficção seriada em live-action (feita por 

atores e atrizes), a fruição não se dá seguindo essa concepção porque existe implicada na obra a ação do tempo: o 

envelhecimento do elenco. Isso denuncia uma passagem de tempo mesmo que se queira embaralhar a ordem 

cronológica de criação dos episódios (no caso de uma série), o envelhecimento do elenco não passa 

despercebido. Sem falar na evolução das paisagens, vestimentas, tecnologias e etc. 
58 Série realizada pela Rede Globo de Televisão e baseada nos contos de Nelson Rodrigues, com adaptação 

de Euclydes Marinho e direção de Daniel Filho. Foi apresentada originalmente no programa Fantástico, da Rede 

Globo, em 1996. 
59 A palavra seriado é um adjetivo substantivado que foi tomando o lugar do termo série. Acredito que o uso 

popular, a prática, o cotidiano e modos de operação no campo do audiovisual foi aproximando os termos série e 

programa seriado até simplificar em um seriado, seriado. Por isso não vejo distinção substancial entre série e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nelson_Rodrigues
https://pt.wikipedia.org/wiki/Euclydes_Marinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Daniel_Filho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fant%C3%A1stico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo
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séries em dois grandes grupos, o primeiro seria o das séries imóveis e o segundo o das séries 

evolutivas: "As primeiras garantem ao telespectador que regressam a um universo ficcional 

com regras invariáveis; as segundas fazem corresponder à sucessão dos episódios uma 

evolução dos seus universos ficcionais." (ESQUENAZI, 2011, p.92). Embora complemente 

que as séries fixas foram preponderantes até a década de oitenta, enquanto as séries evolutivas 

se desenvolveram principalmente a partir deste período, Esquenazi afirma que, apesar desta 

distinção teórica para fins analíticos e de possuírem diferentes períodos de dominância, 

dificilmente estas duas grandes tendências de serialidade são encontradas em sua forma pura.  

Embora modos de classificações sejam bastante úteis para observar a evolução 

estrutural dos formatos das narrativas de ficção seriada na televisão e no audiovisual como um 

todo, parece claro que a diversidade dos regimes de serialidade nas formas narrativas e dos 

formatos encontrados não são facilmente classificáveis, pois as fronteiras são constantemente 

testadas e modificadas. Assim sendo pode existir momentos em que haja uma maior 

recorrência de formatos específicos de narrativas de ficção seriada e outros não tanto. 

Acredito que essas formas de serialidade desenvolvem relação e interação construindo uma 

grande riqueza de possibilidades estruturais a serem exploradas.  

Diante dessas premissas afirmo que grande parte das tentativas de classificações das 

variações e formatos das narrativas de ficção seriadas não dão conta, de maneira satisfatória, 

das evoluções constantes que acontecem no campo do audiovisual em nossa atualidade. Um 

exemplo disso são os apontamentos de Renata Pallottini no livro Dramaturgia de Televisão 

(2012). Apesar da autora poder, merecidamente, ser considerada uma das pioneiras no 

interesse em pesquisar e distinguir diferentes formatos de produtos ficcionais televisivos no 

Brasil, elaborando uma classificação a partir dos modos de produção e veiculação, as 

classificações pensadas por Pallottini não necessariamente são eficazes para a compreensão de 

alguns formatos de produtos de ficção seriada na atualidade, pois as mudanças foram de 

grande ordem ao longo desses anos.  

Em uma interpretação particular das reflexões da autora, acredito que tenha buscado 

reconhecer dois regimes de serialidade com três formatos encontrados na televisão 

brasileira60. Os parâmetros da pesquisadora partem das “características de extensão, 

                                                                                                                                                                                              
seriado. A palavra seriado está em voga tanto quanto série. Conquistaram um lugar e coabitam tendo o mesmo 

significado e representando a mesma coisa, o mesmo formato de narrativa de ficção seriada no audiovisual.  

 
60 Observo que para Pallottini o programa de ficção televisiva denominado “unitário” era um formato que não 
empregava nenhum sistema de serialidade. Assim foi definido pela autora como produto de ficção levado ao ar 

de uma só vez com duração de aproximadamente uma hora, bastando-se em si mesmo e que esgota sua 

proposição na unidade e nela se encerra.  
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tratamento do material, unidade, tipos de trama e subtrama, maneiras de criar, apresentar e 

desenvolver as personagens, modos de organização e estruturação do conjunto – por meio, 

enfim, da linguagem própria de TV” (PALLOTTINI, 2012, p. 25).  

Assim sendo, para Pallottini, minissérie é definida a partir de um paralelo comparativo 

com a telenovela. Enquanto a minissérie se caracterizaria por ser uma obra fechada, pois já 

estaria definida/escrita ao iniciar as gravações, a telenovela seria aberta, pois iniciaria as 

gravações com parte da obra escrita, ficando suscetível a alterações no processo, a mudanças 

e adequações como demandas exigidas pela audiência e produção.  A minissérie concentraria 

a estrutura narrativa no desenvolvimento de uma única trama importante (precisando de 

poucos capítulos para solucionar o(s) conflito(s) apresentado(s)) e não várias tramas como 

acontece na telenovela. A autora afirma que a média de capítulos de uma minissérie seria algo 

em torno de 5 a 20 capítulos e por isso afirma que uma minissérie seria “uma espécie de 

telenovela curta” (PALLOTTINI, p. 28, 2012), principalmente quando comparada ao volume 

de 200 capítulos em média de uma telenovela.  

Hoje em dia, algumas sentenças apresentadas pela pesquisadora parecem superficiais 

diante das possibilidades de configurações das narrativas seriadas de ficção. É difícil 

distinguir telenovela e minissérie com base nesses critérios tão extremos de elaboração (aberta 

ou fechada; completude de escrita antes de gravação) ou ainda pela quantidade de capítulos. 

As produções de minisséries já ultrapassaram e muito a marca dos 20 capítulos e os 

procedimentos para gravação são variados, tendo muitos processos de realização acontecendo 

simultaneamente (gravados à medida que são escritos). Um exemplo atual que expõe essa 

diversificação e que se opõe às afirmativas da autora é a obra Os dias eram assim61. Um 

parâmetro que, na minha perspectiva, parece ainda relevante é a dinâmica entre tramas e 

subtramas e as suas quantidades. Num raciocínio simples: quanto mais tramas e subtramas a 

serem desenvolvidas, maior a quantidade de capítulos/episódios para expor esse 

desenvolvimento.  

Já por seriado, Pallottini entende como o formato de uma produção ficcional 

estruturada em episódios independentes que tem, cada um em si, uma unidade relativa e 

começo, meio e fim.  Essa definição é hoje limitante e se mostra cada vez mais obsoleta, pois 

                                                             
61 A categorização é variável de acordo com a fonte de pesquisa. Alguns consideram como telenovela, outros 

como minissérie, outros ainda como série. A Rede Globo, que é a realizadora da obra, definiu as obras 

veiculadas no horário das 23hs como superséries (uma estratégia de marketing muito mais do que uma nova 

classificação, já que estruturalmente tem a organização de uma telenovela). Os dias eram assim foi transmitida 

em 2017 com 88 capítulos. Escrita por Ângela Chaves e Alessandra Poggi, teve a colaboração de Guilherme 

Vasconcelos e Mariana Torres, contou com a direção geral e artística de Carlos Araújo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guilherme_Vasconcelos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guilherme_Vasconcelos
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pode abarcar um tipo de seriado, mas não todos. Existem cada vez mais outras possibilidades 

de composição de seriado que não se encaixam nas delimitações apontadas pela autora62.  

Para além de Pallottini, existem hoje termos que causam conflitos em relação ao uso e 

as acepções. Um dos motivos para isso pode estar na aplicação de termos que se tornaram 

comuns por uma tradição, mas que não dão conta dos significados, ou podem conter mais de 

um significado gerando assim confusão quando é preciso compreender os termos e o que 

significam. As definições sobre séries episódicas e séries serializadas são exemplos disso, 

pois passam antes pelo entendimento do que é o episódio e do que é o capítulo.  

O termo episódio pode ser empregado no sentido de encerrado em si mesmo, fechado, 

independente, não-causal. Pode ser aplicado com pertinência para designar séries antigas ou 

que atendem ao modelo extremo do formato, porém é preciso cuidado na atualidade, pois 

grande parte das séries (e cada vez mais) tem a unidade da sua estrutura mais próxima ao que 

seria o capitular e não ao episódico. O capítulo representa a unidade que conta uma história 

interligada, faz parte de um todo, existindo na causalidade reconhecível quando ‘por causa 

disso, acontece isso’. Nessa lógica, as séries atuais tenderiam mais para uma composição por 

capítulos e não por episódios, já que a composição serializada exigiria maior “capitularidade” 

condicionada à causalidade e sequencialidade no desenrolar das tramas. É na atualidade que 

se encontra série ou seriado “no qual cada episódio pode aprofundar um fio narrativo, deixa-lo 

em suspenso, retomá-lo semanas ou meses adiante ou mesmo abandoná-lo” (STARLING, 

2006, p, 37), configurando mais uma impressão de capítulo. Essas premissas me levam a crer 

que o termo episódio é ainda usado por uma convenção, fazendo referência à unidade, parte, 

em todas as séries/seriados. Uma tradição que deve ser modificada, revista, em mais alguns 

anos.   

 Trago essas afirmativas para balizarem o processo de criação da série Caso Divina, 

pois a escolha das terminologias empregadas define a forma dada à organização interna da 

narrativa de ficção seriada que me proponho criar e o formato que ela adquire. Isso tem 

relevância no trato com o mercado de trabalho no campo audiovisual e não está desvinculado 

da reflexão proposta aqui. O esforço para compreensão dos recursos na tentativa de otimizar 

os possíveis resultados.  

                                                             
62 Em síntese têm-se: um regime de serialidade com uma narrativa continuada capitular, composta por 

multitramas (telenovelas e minisséries), ou seja, quanto maior a extensão, maior a necessidade de tramas e 

subtramas; um segundo regime de serialidade com uma narrativa completa, princípio-meio-fim, episódica, que 

se repetiria por um longo período de tempo (hoje compreendido como temporadas). Aí se condicionaria os 

seriados.    
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Considerando as argumentações levantadas acima, empenho esforços na criação de 

uma narrativa63 serializada de ficção audiovisual64 com implicação de continuidade de enredo 

ao longo dos episódios65 e complexidade narrativa, exigindo o entendimento das partes para a 

compreensão do todo.  

Sobre continuidade e complexidade da narrativa dedico atenção a seguir. 

 

 

2.2 CONTINUIDADE E COMPLEXIDADE DA NARRATIVA SERIADA DE FICÇÃO 

 

 

Quando os desfechos das tramas se prolongam nas partes de uma narrativa, 

estabelecem a necessidade de compreensão por parte do público e é aí que repousa a essência 

do que é a implicação da continuidade66 do enredo. Uma espécie de acordo tácito se configura 

entre as partes através do pacto receptivo. É preciso acompanhar para saber o que acontece e 

como tudo finaliza. A fruição plena de uma obra de ficção seriada no campo audiovisual 

condiciona a recepção a testemunhar o desenrolar da história por episódios ou capítulos, 

mesmo que o público tenha acesso a todos os episódios de uma só vez, ainda assim a narrativa 

continua fragmentada e é preciso seguir um caminho já estruturado: um episódio ou capítulo 

por vez. Caso isso não aconteça, corre-se o risco do não entendimento dos acontecimentos e 

perder os efeitos gerados pela completude da história apresentada.  

Caso Divina exige o acompanhamento do espectador para entender todo o 

desenvolvimento do processo de investigação através das ações dos investigadores Lucinda e 

Gustavo recolhendo pistas, tomando depoimentos, ouvindo testemunhas, analisando os fatos, 

recompondo cronologicamente os eventos, reconstituindo a cena do crime, traçando teorias, 

eliminando suspeitos para a cada episódio aproximarem-se da verdade, revelando o autor do 

crime e a verdadeira motivação para o assassinato de Davi. 

                                                             
63 Poderia fazer uso do termo série ou seriado, pois carregam o mesmo sentido, porém nesta frase soa estranho o 

termo: série/seriado serializado.  
64 Que possa ser transmitida em canal aberto (mediante negociação e adequação a horário mais tardio), canal 

fechado e plataforma streaming. Esses possíveis modos de veiculação alteram alguns procedimentos de criação. 

Isso será melhor explorado, principalmente, quando for tratado os recursos para composição da narrativa, entre 

eles o gancho. 
65 Entendendo o caráter capitular neles empregados. 
66 Não são somente os desdobramentos do enredo que garantem a continuidade da obra, existem outros 

componentes relacionados diretamente ao formato que a obra adquire a partir da sua organização. Esses 

elementos são explorados quando for discutido o tópico: formato.  
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Sobre o entendimento de complexidade, afirmo que a ideia de narrativa complexa 

desenvolvida por Mittell (2006) encontra seus princípios nas interpretações das organizações 

internas das narrativas de ficção seriada e nas variações das formas dessas organizações já 

apontadas neste capítulo. O teórico ao examinar os produtos seriados no mercado 

estadunidense afirma que desde a década de 1980 a ficção televisiva já apontava sinais de 

caminhar em direção à hibridização entre os extremos das formas serials e series. Os 

resultados dessas variações, dessas hibridizações, seriam as narrativas complexas que 

evoluíram com o passar do tempo, aprimorando-se e se tornando mais sofisticadas. 

Emergindo nas últimas décadas, as narrativas complexas resultam de um contexto67 de 

mudanças e inovações no campo audiovisual já apontadas por Brett Martin (2013) e é a partir 

desse entendimento das origens que é possível pensar a narrativa complexa, em linhas gerais, 

como  

 

Uma redefinição de formas episódicas sob a influência da narração em série 

– não é necessariamente uma fusão completa dos formatos episódicos e 

seriados, mas um equilíbrio volátil. Recusando a necessidade de fechamento 

da trama em cada episódio, que caracteriza o formato episódico 

convencional, a complexidade narrativa privilegia estórias com continuidade 

e passando por diversos gêneros.68 (MITTELL, 2006, p.36) 

 

Seguindo essa diretriz, a narrativa complexa se refere ao modo como os seriados 

redefinem formatos episódicos típicos do series através da influência do serial, sem 

necessariamente representar uma junção completa das duas formas, mas compondo uma 

mudança no equilíbrio entre ambas. Para existir e ser bem-sucedida em sua complexidade, a 

narrativa precisa equilibrar as exigências competitivas e de fruição de uma produção que 

insira recursos dos regimes episódicos e capitulares.   

O próprio autor vai depois dizer que a complexidade não pode ser definida apenas 

como os modos de compor a serialidade, mas que o conceito de complexidade se expande 

para além disso, não se reduzindo apenas à organização interna da narrativa, mas atingindo 

demais recursos dramáticos e estéticos que produzem efeitos diversos das convenções da 

época.  

                                                             
67 Essas novidades não podem ser entendidas apenas como uma liberação criativa sob responsabilidade de 

artistas visionários, mas também como a combinatória de um conjunto de fatores que operam para transformar as 

Mercedes s estabelecidas através de uma prática criativa. Assunto já discutido no capítulo 01 desta pesquisa.  

 
68 Os gêneros serão abordados mais adiante neste capítulo. A discussão é focada na possibilidade de mistura 

entre gêneros na proposição criativa desta tese atendendo essa conceituação de Mittell para a complexidade de 

uma narrativa.  
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Esses programas de efeitos são gerados por modelos distintos de atração. 

Investimentos considerados ousados, como as variações de temas. Um exemplo dado pelo 

autor acontece na série Six Feet Under, que começa todos os seus episódios na primeira 

temporada com uma morte da semana, mas na segunda temporada os criadores mudaram a 

apresentação dessas mortes de modo a desviar a atenção e oferecer articulações novas para 

manter os espectadores fascinados (mesmo depois de terem entendido as regras intrínsecas do 

programa). 

Esses momentos trazem a performance operacional para o primeiro plano, chamando 

atenção para a natureza construída da narração e demandando uma admiração direcionada ao 

modo de fazer a série, de composição e organização da narrativa seriada de ficção.  

Trago como exemplo o nono episódio da primeira temporada de How To Get Away 

Whith a Murder quando existem as revelações dos principais acontecimentos da noite que 

levaram à morte do marido da protagonista. A narrativa apresenta uma estratégia complexa de 

abordagem de linhas temporais diversificadas e como elas se encontram neste episódio 

compondo uma única linha temporal. A surpresa está na revelação de que a protagonista 

sempre esteve presente e sempre soube de tudo o que aconteceu e quem estava envolvido. A 

sucessão de revelações é ainda suplantada pelo efeito que os retrocessos das linhas temporais 

mostram. Por mais que o espectador esteja já acostumado com a revelação que o retrocesso 

temporal possa trazer, essa dinâmica é funcional porque traz ainda o mais inesperado, 

levantando a possível indagação: “Como fazem isso?” Um interesse que anima a curiosidade 

pelo trabalho do escritor e como ele consegue acionar os procedimentos narrativos 

necessários para reunir de modo surpreendente as linhas de ação e dar continuidade à 

narrativa. 

Essas e outras tantas indagações são os efeitos da narrativa que Mittell (2006) 

denomina como um momento de “reflexividade operacional” que convida o espectador a 

pensar a engenharia da composição ficcional ao mesmo tempo em que aprecia a sua 

construção. Nessa perspectiva é possível conjecturar que a narrativa complexa demanda para 

a fruição uma audiência conhecedora e familiarizada. Exige um tipo de recepção mais alerta 

com capacidade para imersão e envolvimento com o universo de ficção e ao mesmo tempo 

uma apreciação técnica69. Essa “reflexividade operacional” está demonstrada nos 

                                                             
69 Não significa que é excludente. Que deva existir um público complexo para compreender a complexidade de 

uma narrativa, mesmo porque, como já apontado no capítulo anterior, as mudanças e evoluções no campo 

audiovisual também perpassam pelo público. O que Mittell afirma é que um público engajado é aquele que vai 

aceitar o esforço para decodificar o que testemunha e então se deleitar também com esses recursos na fruição da 

obra.  
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desdobramentos da fruição quando a audiência dedica horas de especulações após ou até 

mesmo antes da veiculação da obra na tentativa de desvendar como operam os procedimentos 

narrativos. Para Mittell, o público deseja, além de ser inserido num mundo narrativo de 

ficção, tomar parte das engrenagens e ver desvelado o seu funcionamento. 

A partir disso é pertinente afirmar que não é apenas na organização da narrativa que 

estaria a chave para a composição da complexidade; ela passaria também por outros recursos 

que compõem a estrutura dramática. Entre os possíveis recursos, o autor traz para discussão as 

analepses (alterações cronológicas como flashback70, flashforward71, etc). O que não é uma 

exclusividade das narrativas complexas, porque tais recursos já foram e muito utilizados nas 

narrativas convencionais, porém para Mittell (2006) são potencializados na complexidade da 

narrativa porque, quando utilizados, são assinalados de maneira muito mais sutil ou adiados. 

Tais recursos parecem utilizados sem receios de causarem uma confusão temporária no 

espectador. Sequências fantasiosas, alucinantes, representações simbólicas de pensamentos, 

lembranças, estado de espírito das personagens, são mostrados de forma abundante sem serem 

claramente demarcados ou sinalizadas como tais. As narrativas que fazem uso desses recursos 

apresentam perspectivas sobre eventos que oscilam entre a subjetividade da personagem e a 

realidade exposta no desenrolar da trama, jogando com fronteiras ambíguas.  

Muitos são os exemplos que podem ilustrar essas afirmativas, pois na atualidade são 

muitas as séries que fazem uso desses recursos. Personagens que (re)agem de forma agressiva 

quando confrontados ou ainda as personagens que têm rompantes apaixonados e beijam o 

alvo do seu desejo, mas que logo após o público testemunhar isso, bruscamente, através de 

um corte na edição, vê-se que tudo foi imaginação. As personagens não (re)agiram, apenas 

imaginaram. O que foi testemunhado era apenas a expressão de um desejo oculto de uma 

delas.  

Outro exemplo é a situação explorada na série Breaking Bad. Cada temporada trouxe 

uma sequência de acontecimentos que era revelada aos poucos em cada episódio e que 

poderia ser qualquer coisa relacionada ao protagonista Walter White, como sonho, lembrança 

ou ainda um evento do futuro. Isso permite entender as muitas possibilidades de uso desses 

recursos na série Caso Divina, pois existe nisso a possibilidade de explorar características da 

personagem principal, a investigadora Lucinda, desvelando aos poucos nuances de seu 

                                                             
70 “Exibição (em inglês, flash) de incidente que ocorreu antes (em inglês, back) do que se narra.” (CAMPOS, 

2009, p. 382) 
71 “Exibição (em inglês, flash) de incidente que vai ou pode acontecer adiante (em inglês, forward) do que se 

narra.” (CAMPOS, 2009, p. 382) 



59 

 

passado através de fragmentos de cenas que aos poucos contribuem para expor ao público os 

sentimentos e a personalidade dessa mulher e como o seu cotidiano é afetado por isso.  

Outro recurso abordado por Mittell (2006) é o uso de uma interação mais direta entre a 

narração e a recepção. Um bom exemplo é a interação entre a personagem Francis e o 

espectador na série House of Cards. Desde o piloto, a personagem fala diretamente com o 

espectador encarando a câmera como se falasse olho no olho com quem assiste. Um recurso 

muito bem empregado porque coloca o espectador num lugar de extrema cumplicidade com a 

personagem e os acontecimentos na trama. Tanto que, na quinta temporada, a personagem 

Claire, esposa de Francis, fala pela primeira vez com o espectador exatamente no momento de 

virada da trama, quando ela assume o poder e o controle da situação. Ela não encara o 

espectador, fala de soslaio, mas deixa claro a consciência de que sempre soube que o público 

estava ali.  

Mittell (2006) afirma que  

 

Todos esses programas, a falta de indicações e sinalizações explícitas sobre a 

forma de contar gera momentos de desorientação, implicando que os 

espectadores tenham que se engajar mais ativamente na compreensão da 

história e premiando espectadores comuns que conseguiram dominar as 

regras internas de cada programa narrado complexamente. Tais estratégias 

podem ser similares à dimensão formal do cinema de arte, mas nesse caso 

elas se manifestam em contextos expressamente populares para uma 

audiência massiva – podemos ficar temporariamente confusos em alguns 

momentos [...] - mas esses programas demandam de nós que confiemos que 

a recompensa virá eventualmente no instante da compreensão complexa, 

mas coerente, e não a ambiguidade e causalidade questionável de muitos 

filmes de arte. (BORDWELL, 1995 apud MITTELL, 2006, p.47) 

 

As afirmativas do pesquisador são corroboradas quando se percebe na composição 

estética de algumas dessas séries que não há o trabalho de sinalizar a diferença entre as 

temporalidades de várias linhas narrativas. Enquanto How To Get Away With a Murder ainda 

elege paletas de cores para marcar a diferença de temporalidades, a série Westworld72 não 

dedica atenção (propositadamente) a isso, e é aí que o efeito da complexidade se potencializa 

porque é uma estratégia que gera efeitos na audiência, pois os flashbacks são repentinos e não 

                                                             
72Série de televisão americana desenvolvida por Jonathan Nolan e Lisa Joy, transmitida pela 

emissora HBO desde 2016. É baseada no filme de mesmo nome de 1973. Produtores executivos: Jonathan 

Nolan, Lisa Joy, Bryan Burk, Jerry Weintraub e J. J. Abrams. A história se passa num futuro tecnologicamente 

avançado e é centrada em Westworld, um parque temático que simula o Velho Oeste e é povoado 

por androides sintéticos apelidados de "anfitriões", que atendem aos desejos dos ricos visitantes do parque 

(apelidados de "recém-chegados" pelos anfitriões e de "hóspedes" pela gerência do parque). Os visitantes podem 

fazer o que quiserem dentro do parque, sem seguirem regras ou leis e sem medo de retaliação por parte dos 

anfitriões. O conflito se instala quando alguns “anfitriões” passam a questionar essa posição.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Nolan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisa_Joy
https://pt.wikipedia.org/wiki/Home_Box_Office
https://pt.wikipedia.org/wiki/Westworld
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Nolan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Nolan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisa_Joy
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bryan_Burk
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jerry_Weintraub
https://pt.wikipedia.org/wiki/J._J._Abrams
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_de_divers%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Velho_Oeste
https://pt.wikipedia.org/wiki/Androide
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indicados numa ordenação clara, com conexões sonoras entre o tempo presente e o passado 

dos eventos, contribuindo assim para o sentimento de desorientação que esses programas 

usam para aumentar a tensão e a ansiedade.  

Grosso modo, me parece que grande parte dos programas com narrativas complexas 

que fazem uso desses recursos flertam com a desorientação temporária e com a confusão na 

busca de um efeito que possibilite aos espectadores a articulação de suas habilidades de 

compreensão através do acompanhamento de longo prazo e do engajamento ativo. Sendo 

assim, para atingir a complexidade em uma narrativa seria interessante o exercício de 

aglutinar alguns recursos e potencializar o uso de outros, pois em sua forma cabem elementos 

facilmente reconhecíveis na fruição tradicional de narrativas convencionais, como o 

aprofundamento de personagens, solução clara das tramas, consistência do mundo elaborado, 

excitação com a ação em curso, etc., associados a outros dispositivos orquestrados com a 

finalidade de provocar, inquietar, exigir mais da audiência.  

O mais relevante é pensar que a complexidade narrativa sugere um movimento 

interessante no campo do audiovisual, impondo revisão de conceitos dos formatos 

estabelecidos, um nível mais elaborado no uso dos mecanismos de construção de uma 

narrativa para estimular espectadores que estabelecem intenso envolvimento com a obra,  

concentrados tanto na fruição do mundo ficcional como nos meandros da composição desse 

mundo.   

 

 

2.3 APONTAMENTOS SOBRE GÊNERO E FORMATO 

 

 

Policial Investigativo  

 

Partindo da ideia defendida por Mittell (2006) de que uma das características da 

narrativa complexa é a interação entre gêneros, exponho aqui algumas assertivas sobre as 

escolhas dos gêneros que se destacam na série criada neste trabalho, a motivação das minhas 

escolhas e o resultado pretendido. A síntese do enredo de Caso Divina já apresentada73 mostra 

que o gênero predominante na narrativa é o policial investigativo associado a elementos do 

melodrama presentes em narrativas que tratam de conflitos familiares e amorosos. Para 

                                                             
73 E que será melhor aprofundada na parte II desta pesquisa.  
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fundamentar as minhas escolhas, balizando todo o meu processo de criação, cabe breve 

discussão sobre esses gêneros na perspectiva de um melhor aproveitamento de suas 

características na elaboração da série. 

A essência do gênero policial permeia o imaginário do público, pois se perguntado do 

que se trata é fácil imaginar como resposta: o acontecimento de um crime ou mistério e que 

no decorrer da narrativa existirão personagens que investigarão o acontecimento, analisando 

evidências e testemunhos em busca de uma solução para encerrar o caso. Este ainda é o pilar 

que baliza as histórias dentro do gênero policial, mais especificamente na tríade “crime-

detetive-investigação” que compõe algumas histórias até os dias de hoje.  

Para muitos teóricos, a configuração do gênero policial se deu a partir da publicação 

do conto Os Crimes da Rua Morgue, de Edgar Allan Poe, em 1841, que instalou o formato da 

história de detetive como repertório de recursos para delinear esse tipo tão específico de 

trama. Com certeza os contos de Edgar Allan Poe não foram as primeiras histórias literárias a 

trazerem enredos de crimes e suas soluções, mas foi o que estabeleceu o formato que o gênero 

posteriormente viria a seguir. Para Ricardo Piglia (1994) é o trabalho de Poe que fundou as 

regras da narrativa policial. Segundo o teórico, a poética do gênero consiste em princípio no 

manejo de uma narrativa que valoriza antes de tudo a onipotência do pensamento, da lógica, e 

a partir disso é construída essa figura do investigador como um grande raciocinador que 

decifra crimes.  

A partir disso é pertinente afirmar que, no princípio, as narrativas policiais foram 

calcadas na ideia de que apenas o conhecimento e o raciocínio lógico-dedutivo levariam até 

uma verdade e uma resolução de um crime. O aspecto racional e as formas de abordagem 

desse aspecto podem dividir três momentos na história da evolução do gênero policial. O 

primeiro se daria a partir dos contos de Edgar Allan Poe, no qual a narrativa policial dava 

ênfase à descoberta da identidade do criminoso, aquilo que se convencionou a chamar de 

“quem foi?”. O segundo daria ênfase no modus operandi do crime, isto é, o chamado “como 

foi?”. O terceiro momento surge com o acréscimo de elementos da psicologia a partir de 1910 

às criações fictícias e que posteriormente agregaram também elementos da psiquiatria em 

1929, passando do “quem” e do “como” para o “por que”, com ênfase na motivação 

criminosa, isto é, “Por que foi cometido o crime?”. Como por exemplo, a série policial 

investigativa The Fall74. 

                                                             
74 Obra anglo-irlandesa criada por Allan Cubitt e dirigida por Jakob Verbruggen. A série é estrelada por Gillian 

Anderson como Stella Gibson, uma oficial da polícia investigando uma série de assassinatos em Belfast, Irlanda 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gillian_Anderson
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gillian_Anderson
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belfast
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Na proposição da série Caso Divina, desde o piloto já é mostrada a maneira como o 

crime acontece. Responde-se ao “como foi?” e existe a reverberação disso nas situações 

dramáticas vividas pelas personagens. A maneira como aconteceu o crime, o assassinato da 

personagem Davi, o detalhamento do evento explorado pela investigação é que leva a 

categorização do crime trazendo uma resposta ainda superficial sobre o motivo: possível 

crime de ódio. Isso responde ainda que superficialmente e momentaneamente à pergunta “por 

quê?”. A partir disso, já no piloto, aponta-se aquilo que será o questionamento norteador de 

toda a narrativa e que vai dimensionar as tramas: “quem matou Davi?”. 

Historicamente, é possível perceber ciclos dentro do gênero policial investigativo 

relacionados aos tipos de personagens que protagonizam os enredos. Os teóricos do gênero 

identificam três tendências para os modos através dos quais é estruturada a investigação na 

perspectiva das personagens e das relações dessas narrativas entre crime e sociedade.  

 

Alguns pesquisadores como Messent (2013), Priestman (2003) e Scaggs 

(2005), dividem a narrativa policial em três diferentes movimentos. O 

primeiro seria aquilo que Messent (2013) trata como narrativa policial 

clássica que começa justamente com Poe e se populariza com o Sherlock 

Holmes de Conan Doyle e com o Poirot de Agatha Christie, ambos autores 

britânicos que traziam detetives amadores como protagonistas, tendo início 

no final do século XIX e adentrando por boa parte do início do século XX. O 

segundo é a narrativa policial hard boiled, cujo início se dá próximo ao fim 

dos anos de 1920 e tem como principais expoentes os estadunidenses 

Raymond Chandler e Dashiell Hammet, com histórias protagonizadas por 

investigadores particulares como Philip Marlowe e Sam Spade. Já a terceira 

seria aquilo que Scaggs (2005) define como o police procedural e, segundo 

o autor, começou a se desenvolver a partir da segunda metade do século XX 

com autores como James Ellroy ou Thomas Harris se destacando em 

narrativas nas quais os protagonistas eram membros das forças policiais75. 

(BATISTA, L. R. M. 2016, p. 673) 

 

 

É na definição apontada por Scaggs (2005) que encontro respaldo para a criação das 

personagens Lucinda e Gustavo. Dupla de investigadores que farão uso dos procedimentos 

policiais para solucionar o crime e prender o culpado pela morte de Davi. Parto desse 

princípio crendo que apesar das diferentes abordagens investigativas dos detetives nos 

diferentes ciclos, apresentados pela citação acima, os resultados permanecem: tendo como 

                                                                                                                                                                                              
do Norte. Paul Spector (Jamie Dornan) é um assassino que invade a casa de suas vítimas para cometer seus atos 

violentos e será capturado pela detetive Stella num jogo de perseguição muito mais psicológico do que físico.  
75 Apesar de ser possível localizar esses movimentos temporalmente, o aparecimento de um não implica no 

desaparecimento do outro, na verdade, cada um destes tipos de narrativa policial continuou e continua a existir e 

a ser produzido. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jamie_Dornan
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recurso a inteligência, racionalidade, métodos e instintos, os investigadores habilitam-se para 

resolver crimes76, estando os dois últimos ciclos desenhados numa ambiência profissional 

policial.  

Na busca por explorar marcas de alguns gêneros para a composição da minha 

narrativa, não posso deixar de incluir a influência do cinema noir77, pois há modificações 

implantadas nesse tipo de cinema que despertam meu interesse para apreensão dos princípios 

e implantação deles nos meus procedimentos de criação, mais precisamente, algumas 

características das personagens do cinema noir para compor a protagonista Lucinda.  

No cinema noir o racional sede espaço para o instinto. A figura do investigador mais 

cerebral dá lugar ao um investigador que se lança impulsivo ao encontro dos fatos, que se 

deixa levar pelos acontecimentos. Existe, para o bem ou para o mal, o envolvimento pessoal 

do investigador com o crime, deixando-se afetar pelos acontecimentos, porque mais imbuído 

de sentimentos para além do senso de dever e justiça. Os investigadores característicos do 

cinema noir podem ser cheios de defeitos e incertezas e transitarem pelos ambientes mais 

sujos e marginalizados dos grandes centros, vivenciando um cotidiano conturbado e difícil em 

diversos aspectos. São esses possíveis traços oriundos da convenção de um gênero que 

persigo e tentarei manter na composição da personagem Lucinda, tornando-a capaz de 

envolver-se com a investigação para além de ações pautadas apenas no raciocínio lógico e 

dedutivo; desejo que a personagem também atinja uma complexidade pelo envolvimento mais 

emocional com o caso que investiga, seja através de reconhecimento de situações similares às 

suas, seja através das cobranças efetuadas pela mãe da vítima, que impelem tanto a 

investigadora Lucinda quanto ao seu parceiro Gustavo ao entendimento de que Davi é mais 

do que um caso a ser investigado. O caso traz para a detetive Lucinda um maior conhecimento 

de vida. 

Além do investimento de marcas constituintes do gênero policial investigativo 

permanecerem na composição de algumas personagens da série Caso Divina, considero ainda 

para a criação as observações feitas por Todorov (1980). O teórico defende a percepção de 

uma oposição entre uma primeira história (a do crime que na maioria das vezes está no 

                                                             
76 Mesmo quando a resolução não necessariamente implica na punição dos culpados, pois somente obras mais 

recentes, por volta dos anos 2000, começam a revisar, de diferentes maneiras, a ideia de que a racionalidade e a 

lógica não são capazes de desvendar qualquer crime ou mistério, muitas vezes encerrando suas narrativas com a 

impressão de que a verdade não é algo absoluto, mas uma construção subjetiva. 
77 Expressão francesa designada a um subgênero de filme policial, o qual teve o seu ápice nos Estados 

Unidos entre as décadas de 30 e 50. O film noir deriva dos romances de suspense da época da Grande 

Depressão e da estética dos filmes de terror da década de 1930. Os primeiros noirs apareceram no começo 

da década de 1940. Historicamente, foram filmados em preto-e-branco em alto contraste, sob influência 

da cinematografia do expressionismo alemão. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_g%C3%AAneros_cinematogr%C3%A1ficos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme_policial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romance
https://pt.wikipedia.org/wiki/Suspense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Depress%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Depress%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filmes_de_terror
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1940
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinematografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Expressionismo_alem%C3%A3o
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passado) e uma segunda história (a da investigação que está presente) nas narrativas policiais 

investigativas. Assim, a motivação para acompanhar o desenvolvimento da segunda é 

conduzir a audiência para a descoberta da primeira história. Esquenazi (2011) complementa o 

pensamento de Todorov sobre a dinâmica entre as duas histórias quando diz que “a 

preeminência de uma sobre a outra e as relações que mantem ao longo da narração definem a 

sua particularidade. A articulação entre as duas narrativas, geralmente operada pela única 

cena que lhes é comum, a cena do crime, é decisiva” (ESQUENAZI, 2011, p. 131).  

Tendo isso em vista, proponho breve reflexão sobre essa dinâmica entre duas histórias 

(crime e investigação) tecendo comentários a partir de alguns exemplos de séries atuais para 

posteriormente posicionar meus investimentos.  

Existem muitos e significativos exemplos de obras seriadas de ficção no campo do 

audiovisual que repaginam o gênero policial investigativo ousando diferentes abordagens e 

perspectivas. A exemplo True Detectives78 concentra atenção no cotidiano dos investigadores 

em detrimento do caso investigado. Aqui não há duas histórias. Não há relevância para o 

crime, apenas ecos do acontecimento são manifestados na narrativa. A investigação concorre 

com o cotidiano civil dos oficiais. Mindhunter79 aposta numa outra segmentação: a de 

composição de uma série que foca no desenvolvimento de uma metodologia para identificar 

assassinos em série em detrimento de um processo investigativo, já que os casos estão 

solucionados (sabe-se desde o início os crimes, os autores do crime e os porquês são 

revelados por patologias). Nessa série também não existem duas histórias, mas uma única 

perspectiva: a vida dos investigadores além do ofício.  

Os exemplos foram citados para mostrar as possibilidades de variações na relação 

“crime – detetive – investigação”. Na série Caso Divina busco a exploração dessa tríade, 

considerando ainda uma possível dinâmica entre as histórias (crime x investigação / passado x 

presente) aprofundando a influência da história do passado, do crime ocorrido, reverberando 

de forma contundente no presente, na história da investigação do ocorrido. A intensidade 

disso pode ser alcançada através do uso de alguns recursos dramáticos como o trabalho 

otimizado das linhas temporais através de flashbacks, dos relatos e testemunhos sobre a vida 

                                                             
78Série de televisão estadunidense criada por Nic Pizzolatto para o canal HBO, tendo sua primeira temporada 

dirigida por Cary Joji Fukunaga. A primeira temporada estreou em 2014 e tem oito episódios. Destaca-se a 

utilização de múltiplas linhas do tempo para traçar através de 17 anos a busca de dois detetives por um assassino 

em série em Louisiana.  
79 Série de televisão norte-americana de drama policial criada por Joe Penhall. A série é produzida por David 

Fincher e Charlize Theron e estreou na Netflix em 2017. O enredo se passa em 1977 e gira em torno de dois 

agentes do FBI, interpretados por Jonathan Groff e Holt McCallany, que entrevistam assassinos em série presos 

para tentar compreender suas psicopatias e desenvolver uma metodologia de análise. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme_policial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joe_Penhall
https://pt.wikipedia.org/wiki/David_Fincher
https://pt.wikipedia.org/wiki/David_Fincher
https://pt.wikipedia.org/wiki/Charlize_Theron
https://pt.wikipedia.org/wiki/Netflix
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Groff
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da personagem Davi e do dia do crime, além de mostrar a repercussão do ocorrido na vida das 

personagens mais ligadas à vítima (a mãe de Davi).  

O que também tenho como referência, a partir do pensamento de Todorov (1980), é 

que o conhecimento pode ser a força motriz de uma narrativa policial investigativa, é ele 

quem gera as transformações da narrativa a partir das informações oferecidas, que produzem 

uma reinterpretação dos fatos já ocorridos levando assim a história para frente. É o que 

acontece no desenrolar da trama em The killing. Cada possível suspeito permite uma leitura e 

uma construção de teoria sobre o crime até que uma nova informação aparece abrindo espaço 

para novas suposições e delimitando o caminho para encontrar o autor do crime e poder 

solucionar o mistério. Na série em desenvolvimento, Caso Divina, faço uso dos testemunhos 

para ir reconstituindo o caminho e os fatos que levaram ao crime. Cada testemunho traz 

informações novas que aos poucos eliminam suspeitos e restringem as teorias sobre o que 

aconteceu com a vítima. A detetive Lucinda, auxiliada pelo colega Gustavo, aos poucos e 

paulatinamente vai desvendando o mistério, montando as peças do quebra-cabeça. É no 

último episódio que consegue equacionar todos os fatores e chegar à solução, revelando o 

culpado e fazendo justiça. 

A associação do gênero policial investigativo ao gênero melodrama dentro dos 

aspectos de conflitos amorosos e familiares é um caminho para alcançar a complexidade 

apontada por Mittell (2006) tendo em vista ainda que “na programação narrativamente 

complexa, o desenvolvimento da trama tem posição muito mais central, possibilitando 

emergir um relacionamento e um drama associado às personagens a partir do desenrolar do 

enredo” (MITTELL, 2006, p. 37). Assim na série Caso Divina a investigação que é a trama 

principal da narrativa pode ser entremeada por subtramas que dão conta dos conflitos 

amorosos e familiares em diferentes núcleos, mas que, em alguma medida, reverberam na 

trama principal. Os conflitos amorosos afetam o passado e a vida adulta de Davi, 

desencadeando uma das motivações do crime. Já os conflitos familiares desdobram-se nos 

diversificados núcleos como a família de Lucinda (nova dinâmica de guarda compartilhada do 

filho após separação dos pais) e na família de Davi (o enfrentamento de traumas do passado 

que resultaram no distanciamento ou no rompimento de relações afetivas entre eles). 

O mais importante aqui é delimitar que na combinação de gêneros, o policial 

investigativo estará associado a narrativas que tratam de conflitos amorosos e familiares com 

reconhecido lugar de pertencimento dentro do gênero melodrama. Essa delimitação ancora-se 

na assertiva de Esquenazi de que “a mistura de gêneros, quando é assumida com segurança e 
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ousadia, parece conduzir quase mecanicamente a uma reflexividade que ilumina toda a série” 

(2011, p. 136).  

Buscando traços dessa iluminura exponho nas linhas abaixo minha compreensão do 

gênero melodrama e as possibilidades de apreensão de alguns aspectos para os investimentos 

prometidos.  

 

 

Associação ao melodrama 

 

Disparo a breve reflexão sobre o gênero com uma frase representativa e simbólica: o 

melodrama nos circunda. Escrevo comungando com o pensamento de Peter Brooks (1995) 

que prega a concepção de uma imaginação melodramática em nossa atualidade. Segundo o 

pesquisador, existe, hoje, a necessidade de observar o melodrama para além da delimitação do 

gênero, numa tentativa de compreendê-lo e assimilá-lo como um modo de perceber e 

experimentar o mundo. Para entender a amplitude do fenômeno melodrama, é preciso, antes, 

tentar compreender a dinâmica relação que o melodrama estabelece com a teia cultural que o 

envolve, considerando a forma particular de tratamento dos assuntos por ele abordados, o 

conjunto de seus procedimentos e não apenas o corpus de temáticas e recursos estilísticos 

aportados pelo gênero.  

Quando se refere aos modos de percepção, o pesquisador Peter Brooks (1995) me 

permite verificar um diálogo entre a estrutura do melodrama e outros regimes discursivos que 

não necessariamente aportam toda a base melodramática clássica80, mas que refletem, em sua 

constituição, um processo de apropriação e/ou (re)leitura de algumas características do 

gênero, embora não se limite a um modelo único e engessado. Assim, penso que a relação que 

pode se estabelecer entre um espectador e uma narrativa de aspectos melodramáticos, 

considerando seu imaginário e as subjetividades num contexto contemporâneo, constitui um 

espaço privilegiado para o exercício dos modos de conhecer e experimentar realidades de 

diferentes formas através de situações balizadas pela suscitação bem medida da 

sentimentalidade.  

            Tomar ciência do melodrama e de sua poética é ir além de uma análise sistemática de 

suas estruturas e técnicas, do determinismo e da composição do gênero, pois o melodrama não 

é um gênero estático e regulamentado num acondicionamento limitante, é antes de tudo um 

                                                             
80 Para inteirar-se mais ver os trabalhos dos teóricos Thomasseau (2005) e Ivete Huppes (2000). 
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fenômeno hipertextual que se reutiliza dos elementos de outros gêneros para compor-se como 

estrutura dramática dinâmica na qual se pode trabalhar a reorganização de diferentes modos 

da composição narrativa81. 

Acompanhando a evolução tecnológica e histórica dos meios de comunicação, o 

melodrama ganhou nova roupagem, adaptando-se, paulatinamente, às novas possibilidades de 

construção de fábula para os mais diversos meios, porém, mantendo o forte e funcional 

aspecto popular. Thomasseau (2005) aponta que a evolução do gênero e a sua adaptação a 

novas mídias pode ser visto como uma forma de prolongamento da matriz estética que o 

melodrama representa. Já Xavier (2003) vai um pouco adiante afirmando que a capacidade de 

articular sentimentalidade com recursos visuais tem garantido ao melodrama dois séculos de 

sobrevivência, pois desde sua origem, o gênero sofre transformações, agregando novas 

referências e adaptando-se às mudanças sociais e culturais, mas mantendo o poder de 

arrebatar o público, de arrancar-lhe lágrimas privilegiando primeiramente a emoção. 

Essas premissas me levam a crer que por parte do melodrama, a migração do gênero 

para outros meios comunicativos foi uma forma de manutenção e artifício de sobrevivência. 

Por parte dos meios comunicativos, o processo de migração e adequação do gênero pode ser 

visto como um fenômeno para atender às necessidades e especificidades desses meios que 

precisavam envolver, seduzir e conquistar plateias através de histórias de forte apelo 

emocional, objetivando a fidelização do público em formação.  

Hoje, são inúmeras as possibilidades de aplicação do gênero melodrama para a 

construção de narrativas ficcionais, pois crescem de forma exponencial as novas mídias, 

lugares favoráveis para a reedição periódica de alguns clássicos melodramáticos como 

também para a continuação dos efeitos do gênero. Com o advento da tecnologia, cada vez 

mais, o melodrama encontra novos caminhos para percorrer, considerando as especificidades 

do meio comunicacional usado para construção da fábula e também os recursos 

melodramáticos que melhor se adéquam a essa possível construção e veiculação. Sobre essa 

capacidade de aplicação e adequação do gênero, Ivete Huppes diz que:  

 

[...] Por excelência moderno, o melodrama busca deliberadamente a 

sintonia com o grande público, identificando nessa adesão caminho para o 

sucesso. Quem lhe assegura a continuidade é a recepção positiva. 

                                                             
81 Muito se deve a capacidade de adequação/adaptação do gênero à habilidade de misturar-se e acomodar-se nas 

frestas de outros gêneros, abrindo-se para uma gama de interfaces combinatórias com outros movimentos 

artísticos, reconfigurando-se junto a tantas outras linguagens.  
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Representações ligadas a estéticas muito diferentes continuam a recorrer ao 

modelo melodramático, ainda quando seguem propostas estéticas 

divergentes. Buscam ali sugestões que de fato incorporam às novas 

realizações [...]. Reconhecem a vitalidade do melodrama e o seu potencial 

de inspiração ainda não esgotado. (2000, p. 23)  

 

 

Nessa perspectiva, tem-se o melodrama como um funcional mecanismo de estratégias 

anímicas comprometido com estados emocionais das personagens, do enredo e da trama, 

tendo como parâmetro fundamental a motivação do pathos do receptor. Acredito que essa 

deva ser a medida quando pensar na composição de cenas que tenham um forte apelo 

emocional, como por exemplo, no piloto da série Caso Divina, mas especificamente na 

sequência de cenas que mostram o reconhecimento do corpo de Davi feito pela mãe. São 

cenas de intensa carga dramática e emocional. Há nelas um apelo à sentimentalidade pela 

própria configuração da cena: uma mãe tendo que reconhecer o corpo do filho assassinado. O 

interessante neste processo é ativar o bom senso da escrita que limita a dosagem de carga 

emocional para que a cena possa conduzir o espectador para a compreensão do estado 

emocional em que se encontra a personagem da mãe. 

Interessa ainda saber que os gêneros apresentam características e estruturas que são 

identificáveis ao longo de um amplo corpus de produtos e podem auxiliar o campo 

audiovisual a direcionar a produção e recepção das obras. Apesar de se basearem na 

reprodução de certas fórmulas, os gêneros não são imutáveis, sofrendo alterações ao longo do 

tempo e dos lugares pelos quais são difundidos. Deste modo, os gêneros operam em um 

constante atrito entre a aderência aos formatos já estabelecidos e bem-sucedidos e a busca por 

novos elementos que possam mantê-los interessantes para o público que os consome.   

 

 

Delimitação de um formato 

 

Como foi dito no primeiro capítulo, para a criação de uma nova série de ficção para 

audiovisual é necessário o entendimento da pré-existência de convenções de diversas ordens 

já estabelecidas e operantes neste universo. Essas convenções firmam-se pelos modos de 

criação e produção que historicamente deram resultados positivos e assim delimitaram 

parâmetros e critérios para os modos de realização. Criar algo novo exige não apenas 

criatividade e domínio de uma técnica, mas conhecimento e entendimento dos regimes de 

negociações, pois é preciso concessões, ajustes, aprimoramentos, adequações ao sistema 
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industrial e cultural no campo audiovisual em que a obra pretende uma inserção. Todo esse 

processo de moldagem é o caminho necessário até a delimitação de um formato que será 

codificado e repetido para assim ser reconhecido pelo público que dominará os códigos 

empregados e poderá decodificá-los no instante da fruição da obra.  

Aqui me limitarei a apreender a ideia de formato como um conjunto de especificações 

que podem moldar uma narrativa de ficção seriada a partir de uma forma de organização 

interna e que atende, principalmente, às características dos gêneros dramáticos no qual a 

narrativa se ancora, estabelecendo características fixas na estrutura da obra que podem ser 

repetidas nos demais episódios ou capítulos, nas partes, caracterizando por consequência o 

todo e permitindo o reconhecimento da audiência.  

Segundo Esquenazi (2011) é possível reconhecer uma estrutura geral que assemelha 

obras dentro de um mesmo gênero. Para ele, as narrativas de ficção dentro do gênero policial, 

por exemplo, partiriam de uma mesma matriz (crime-detetive-investigação), porém, cada obra 

deveria encontrar as variações do uso dos códigos de maneira original, destacando assim a sua 

particularidade. Um exemplo trazido pelo pesquisador é a série norte-americana CSI- Las 

Vegas82 e os spin-offs83: CSI – Miami84 e CSI – New York85. Apesar de ter o mesmo formato 

do original, cada uma das séries derivadas apresenta uma particularidade que as diferenciam 

em certa medida. A série que se passa em Miami tem todas as histórias acontecendo durante o 

dia, por exemplo, enquanto que a marca da sua matriz sempre foram os crimes investigados 

durante a noite. Está aí uma particularidade encontrada para a série mesmo estando dentro dos 

moldes da série original.  

Considerando essas premissas e tendo consciência das inúmeras variações de 

estruturas que já existem no amplo universo das narrativas de ficção seriada dentro do gênero 

policial investigativo, busco no processo de criação da série Caso Divina o entendimento do 

quanto é necessário reproduzir códigos e esquemas já pré-existentes que possam garantir o 

                                                             
82Série dramática americana exibida pelo canal CBS. Centrada nas investigações do grupo de cientistas 

forenses do departamento de criminalística da polícia de Las Vegas, Nevada. Estes cientistas desvendam crimes 

e mortes em circunstâncias misteriosas e pouco comuns. Criada por Anthony E. Zuiker, estreou em outubro 

de 2000 nos Estados Unidos. Ficou no ar até 2015. Deu origem a três séries com o mesmo formato.  
83 Nos meios de comunicação caracteriza uma obra que se deriva de uma outra pré-existente. Pode ser 

um programa de rádio, programa de televisão, etc.  
84 Uma obra derivada. Permanece com a mesma estrutura, mas modifica alguns aspectos dando particularidade 

ao material. A equipe de investigadores cuida de casos misteriosos e muitas vezes inexplicáveis na ensolarada 

Miami (uma diferença para a série original que resolvia os casos no turno da noite). Os episódios geralmente 

apresentam um caso apenas e contém muito mais ação que o CSI original, os investigadores de Miami se 

envolvem muito mais com as vítimas e com os casos, emocionalmente e profissionalmente.  
85 Segunda obra derivada da série original CSI – Las Vegas. Com um clima muito mais sombrio que seus 

antecessores, é bem mais sangrenta que a versão de Miami. Possui também um teor mais dramático diferenciado 

dos outros CSIs, ao contar a história de seu líder, Mac, que perdeu a esposa no ataque terrorista às Torres 

Gêmeas de Nova York, em 11 de setembro de 2001. 
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reconhecimento do gênero ao mesmo tempo em que almejo encontrar espaços propícios para 

ousar em investimentos que garantam as particularidades da minha criação. O modo como 

organizo a narrativa numa serialidade (ponderando a quantidade e a duração de episódios e as 

estratégias que garantam a eficaz distribuição de eventos de acordo com força, progressão e 

gradação dramática) deve ter como referencial as inúmeras formas de organização que se 

tornaram modelos no campo do audiovisual, porém sem abster-me do exercício de uma 

maneira própria e coerente com a minha prática. 

Tendo a ciência de que diferentes séries de ficção podem apresentar modos de 

organizações narrativas diferenciados - basta uma breve análise da quantidade de séries de 

ficção e a variedade dos tipos disponíveis nas grades de programação dos canais abertos, 

fechados e serviço streaming – concentro esforço para encontrar, a partir dos tantos modelos 

existentes, o melhor formato para a série Caso Divina considerando ainda a necessidade de 

repetição de alguns aspectos para que a obra possa ser reconhecida e encaixada num lugar de 

pertencimento (no grupo das narrativas de ficção seriadas complexas vinculada ao gênero 

policial investigativo). 

Assim é preciso atenção para como a organização da narrativa é desenhada, pois a 

estrutura deve se repetir criando certa unidade e facilitando o reconhecimento através da 

repetição como aponta Calabrese (1987) quando se refere à noção de repetitividade como 

mecanismo estrutural de generalizações de textos. Segundo o autor, a repetição pela estrutura 

do produto torna alguns aspectos familiares para a audiência. Explica Calabrese (1987, p. 44): 

“Chamam-se repetições, de facto, não só as continuações das aventuras de uma personagem, 

mas também os recursos semelhantes da história, como os temas ou os cenários-tipo”. Uma 

repetição que abrange também a estrutura da obra, no caso de uma série, repetições que 

acontecem na estrutura dos episódios e, por conseguinte na temporada e na série como um 

todo.   

O desenho da organização da narrativa mencionado acima refere-se diretamente na 

maneira como um episódio é ligado a outro, quantos blocos narrativos existem no episódio 

(ou se existem) e quantos intervalos devem ser planejados para a inserção dos comerciais 

atendendo às demandas das grades de programações das emissoras. Essas escolhas implicam 

na criação de uma unidade para obra. Tendo os episódios estruturalmente definidos para 

terem recorrências iguais ou similares, as partes dão ideia de conjunto, de uma totalidade 

possibilitando o reconhecimento ilustrado por frases como: “esse episódio é da série... começa 

sempre assim... termina sempre desse jeito”.  
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Esquenazi (2011) adverte ainda que “a totalidade dos elementos imutáveis da fórmula 

circunscreve também o campo de variabilidade da série” (p. 83). A afirmativa do pesquisador 

está intimamente ligada à ideia de compreensão de campo e lugar de autoria, já discutidos 

neste trabalho. É preciso do autor a percepção dos limites para os avanços, investimentos, 

mudanças. Saber até onde pode ir nos investimentos de uma série de ficção, por exemplo, sem 

descaracterizar a obra já que é preciso permanecer alguns elementos para que ainda possa ser 

reconhecida enquanto tal. Caso Divina desenha uma estrutura de episódios que tem referência 

em muitas séries de ficção no gênero policial investigativo como a já mencionada The Killing. 

O diferencial aparece no recorte no universo temático. Enquanto na série norte-americana os 

detetives investigam assassinatos dos mais diversos tipos, em Caso Divina, a investigadora 

Lucinda, auxiliada pelo colega Gustavo, são designados a desvendar assassinatos vinculados a 

crime de ódio86. Quando esse recorte temático ainda é ancorado no melodrama, identificado 

nos conflitos amorosos e familiares que permeiam as subtramas, encontra-se aí um 

investimento que diferencia a obra. 

A escolha do modo de narrar, condiciona a estrutura que será desenhada numa relação 

entre a microestrutura, ou micro-organização e a macroestrutura, ou macro-organização. A 

conjuntura micro restringe-se a pensar as partes, os episódios ou capítulos enquanto a que a 

macro é a conjuntura das temporadas. A dinâmica interelacionada dessas organizações 

compreende o todo da série, pois são duas formas que se complementam, pois, a ideia do todo 

prevê a ideia da parte, do fragmento, e vice-versa. 

Detendo atenção nos episódios da série Caso Divina é preciso pensar uma 

microestrutura na organização interna da narrativa que modele um esquema a ser repetido nos 

demais episódios para a partir disso compor a macroestrutura. Um esquema que pode, grosso 

modo, ser ilustrado assim:  

 

R CGEA A B01 I01 B02 I02 B03 I03 B04 

 

R - Recapitulação dos episódios anteriores. Um resumo baseado num recorte de conteúdo que 

tenha relação com os conflitos que serão desenvolvidos no episódio em questão. No episódio 

piloto87 esse resumo não existe por motivos óbvios. Ainda não há nada antes dele para ser 

resumido.  

                                                             
86 A temática da série será explorada com mais detalhamento mais adiante neste capítulo.  
87 Um jargão utilizado no meio para designar o episódio desenvolvido para ser o primeiro de uma obra de ficção 

seriada e está sujeito a adequações de acordo com as demandas de produtores, produtoras e emissoras. Tem 

equivalência de um primeiro capítulo.  
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CGEA – Continuação do gancho do episódio anterior. A cena que foi interrompida 

encerrando o episódio é retomada e o desenrolar do enredo continua exatamente desse ponto 

dando início a um novo episódio. Assim como o resumo, essa parte desenvolvimento da cena 

interrompida no final do episódio anterior, só pode acontecer a partir do segundo episódio 

iniciado pelo gancho final do primeiro episódio. Num piloto isso não é possível de ser feito.  

 

A – Abertura da série. Vinheta elaborada especialmente para marcar numa sequência 

simbólica a atmosfera da série e a temática abordada pela obra assim como para sinalizar os 

principais créditos88 e, em geral, as personagens centrais responsáveis pelo produto. 

Geralmente a abertura permanece a mesma até o final da série mesmo depois de muitas 

temporadas.  

 

B1, B2, B3 e B4 – Blocos de desenvolvimento das tramas (principal e secundárias). Espaço 

também para a introdução de novas tramas ou continuação do desenvolvimento das demais. 

No B4, último bloco do episódio, o processo de investigação avança descartando um suspeito 

e descobrindo pista que aponta outra direção para as investigações e revela um novo suspeito 

fortalecendo a promessa de continuidade e suspendendo a narrativa através de novo gancho. 

 

I1, I2 E I3 – Intervalos comerciais. Esses espaços são marcados pela necessidade de saber 

quantas vezes a narrativa será interrompida e quantos ganchos deverão ser criados e a 

intensidade deles, pois os ganchos que preparam as interrupções para os intervalos comerciais 

não tem a mesma intensidade que os ganchos finais dos episódios, aqueles que devem conter 

maior intensidade e gerar mais expectativas para inquietar uma audiência até a próxima 

veiculação (próximo episódio)89. 

 

As explicações da ilustração apontam uma diferença entre o episódio piloto e os 

demais que compõem a temporada. Importante sinalizar que cabe ao piloto apresentar aos 

espectadores os elementos que ele irá encontrar nos episódios seguintes: ambientações, 

temporalidades, temáticas, principais conflitos, personagens e as relações entre os núcleos. 

Ainda carrega o peso de “contar uma boa história e dar o impulso inicial à bola que vai rolar 

                                                             
88 Os créditos registram os nomes dos principais envolvidos com a criação da obra como um todo e 

posteriormente os envolvidos com aspectos da produção do episódio.    
89 Quando a obra é destinada a plataforma streaming, não existe a necessidade dos ganchos menores, mais leves, 

para os intervalos comerciais porque nessas plataformas não existe intervalos comerciais. 
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no seriado inteiro” (PALOTTINNI, 2012, p.71). É preciso “vender” a história que será 

exibida de forma fracionada (numa primeira instância) por determinado período de tempo 

convencendo o público a acompanhar as personagens e suas vivências. No trabalho de criação 

que se configura aqui, o piloto tem como missão apresentar ao espectador a essência do que é 

a série: um crime de ódio que resulta no assassinato de Davi. A investigadora Lucinda, 

auxiliada por seu parceiro Gustavo, usa sua destreza para resolver o crime e punir o culpado 

num envolvente processo de investigação que vai desvelando aos poucos aspectos da vida da 

vítima e dos envolvidos com o crime. Essa promessa de um conteúdo deve vir associada a 

uma microestrutura (episódio) que se repete compondo uma unidade relacional com um todo, 

com uma macroestrutura (temporada e série).  

Buscando uma ilustração para uma macroestrutura de uma temporada tem-se: 

 

EPISÓDIO 

01 

EPISÓDIO 

02 

EPISÓDIO 

03 

EPISÓDIO 

04 

EPISÓDIO 

05 

EPISÓDIO 

06 

EPISÓDIO 

07 

 

A imagem acima é um esboço de uma organização de uma estrutura maior composta 

pelas estruturas menores. Os quadros podem ser preenchidos com os principais eventos e 

pontos de virada do enredo (trama e subtramas) considerando a relevância da continuidade 

apontada pela causalidade dos acontecimentos. Numa simplificação: tudo o que acontece no 

episódio 03 está relacionado e pode ser um desdobramento sequencial do episódio 02 e assim 

sucessivamente.  É ainda na disposição dos episódios e na distribuição dos acontecimentos 

principais que pode ser possível mensurar, quando for pertinente, os momentos da utilização 

dos ganchos (mensura-se os modos de veiculação para a previsão de intervalos e 

consequentemente os momentos propícios para interromper o fluxo da narrativa).  

É preciso dedicar algumas linhas para discutir esse recurso.  

O gancho é um elemento presente na literatura de folhetim, configurando-se como 

estratégia utilizada pela forte característica em ritualizar a relação do apreciador com o 

produto, pois envolve além do fator emocional (geração de suspense e expectativa), o fator da 

temporalidade, pois o suspense gerado temporaliza a narrativa na espera que a trama, situação 

ou o conflito tenham seu desfecho ou que a ação mude para um curso diferente do anterior. 

Existe no emprego desse recurso uma dinâmica para o prolongamento de ações, situações e 

tramas.  

O gancho é também um instrumento para a excitação da imaginação do público 

quando há a interrupção do relato no momento preciso em que se forma uma tensão e no 
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instante em que o espectador mais deseja a continuação ou o desfecho. A interrupção abre 

brechas para a participação do espectador, suscitando nele questionamentos (o que vai 

acontecer?) e convidando-o para a tentativa de prever o posterior desenrolar do enredo.  Por 

isso o gancho não pode frustrar o espectador correndo o risco de romper um pacto receptivo.  

Segundo Pallottini: 

 

O suspense, essa peculiar espécie de gancho do seriado, é não só 

problemático como complicado. Não se podem criar expectativas com 

acontecimentos que não se completam, ações que não se resolvem. O 

conflito que tenha sido colocado, intensificado, eclodido, terá de ser 

resolvido. As soluções terão de ser propostas e experimentadas. O gancho 

deve vir da qualidade da criação de personagens (e atores), da qualidade da 

história geral, da qualidade do grande conflito básico. (2012, p. 70) 

 

A minha escolha de trabalhar com este recurso está na certeza de que, quando bem 

construído, o gancho traz dinamismo ao fluxo narrativo. Assim concentro esforço para 

desenvolver ganchos interessantes para as passagens entre os blocos, e ganchos com elevada 

carga emocional e dramática para o encerramento dos episódios, levantando o interesse pela 

continuidade do desenrolar do enredo no episódio subsequente.  

Qualquer processo criativo de narrativa de ficção seriada exige o desenvolvimento ou 

apropriação de um método, a eleição de procedimentos a partir de demandas geradas pela 

instância da criação, instância da produção e também da recepção. O processo criativo para a 

série Caso Divina não foge à regra, porém tem como diferencial a natureza primeira de uma 

liberdade criativa a serviço de uma proposição de pesquisa. Essa diferença de contexto de 

criação que ainda não prevê uma produção efetiva, não impede de vislumbrar algumas 

demandas recorrentes do campo audiovisual poderiam modificar a urdidura dessa 

composição.  

Pautado no paradigma “problema x solução”, nos capítulos que se seguem neste 

trabalho, apresento os desafios impostos por mim mesmo, as conjecturas de possíveis 

problematizações ou provocações que poderiam existir no futuro e os riscos assumidos por 

mim na criação da obra e as possíveis soluções criativas encontradas.  
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APRESENTAÇÃO  

 

 

Essa parte do trabalho dedica atenção ao processo de criação da série de ficção Caso 

Divina e os procedimentos executados para a elaboração da sinopse da série e um formato de 

apresentação considerando um possível contexto de criação brasileiro em que o autor tenha 

auto grau de domínio e liberdade sobre a obra tendo em vista ainda a natureza ímpar que é a 

proposição de uma obra artística e a reflexão teórica que respalda sua criação. 

Assim sendo, exponho a seguir o processo de construção da sinopse Caso Divina 

almejando uma obra de ficção seriada dentro do gênero policial investigativo com sete 

episódios por temporada numa média de duração de 60 minutos por episódio abordando a 

temática sobre crimes de ódio. 

 

 

RELEVÂNCIA DA TEMÁTICA  

 

A série Caso Divina tem na abordagem do que é configurado como crime de ódio90 

um dispositivo para propor discussões sobre preconceito contra minorias91 a partir da ficção. 

Acredito que aí se encontra a relevância dessa obra artística, pois não há, até então, muitos 

registros92 de uma série de ficção dentro do gênero policial investigativo utilizando tal 

estratégia para abordar tão caras e urgentes temáticas da nossa atualidade na dinâmica de um 

tipo específico de crime de ódio a ser explorado por temporada a partir de um assassinato.  

                                                             
90 Crime de ódio é o termo cunhado para caracterizar o delito motivado por preconceito, quando o criminoso 

seleciona intencionalmente a sua vítima em função do pertencimento dela a um grupo minoritário. 

Historicamente é recorrente que tais crimes sejam cometidos porque os autores sentem ódio contra pessoas de 

etnias, nacionalidades, religiões, identidades, sexualidades, etc. diferentes e/ou fora dos padrões sociais vigentes 

ou majoritários.  
91 A palavra minoria é usada para fazer referência a grupos historicamente oprimidos, seja social, política, 

econômica e/ou culturalmente. O termo não faz referência a uma inferioridade numérica, mas sim a um sistema 

cultural de opressão e rejeição que estabelece um padrão e uma Mercedes lidade de existência e os que não se 

encaixam nesses padrões e nessa Mercedes lidade, tornam-se minorias. Como exemplo: em estudos que tratam 

dessa realidade, as mulheres e os negros são enquadrados como minorias apesar de serem mais da metade da 

população. São considerados minorias nas estatísticas porque compõem grupos oprimidos pela ação de violência 

de um sistema que tem no lugar de maioria homens, brancos, cisgêneros e heterossexuais.  
92 A violência contra grupos minoritários já foi abordada inúmeras vezes no cinema, em episódio específico de 

algumas séries ou minissérie, porém até então há poucos registros disso como recurso dramático e assunto 

principal para o desenvolvimento de temporadas em uma série.  
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A primeira temporada da série Caso Divina aborda um crime de ódio cometido contra 

um integrante da comunidade LGBTQI+93. A ficção criada é livremente inspirada nos 

inúmeros casos de violência contra essa comunidade que acolhe sob uma mesma sigla muitas 

realidades e singularidades a partir de identidades, sexualidades e gêneros diversos. A seleção 

desse crime de ódio para ser trabalhado na primeira temporada assim como a escolha da 

ambientação do enredo no Brasil e na Bahia não se deram de maneira aleatória, tiveram 

embasamento em pesquisas, principalmente, a partir dos relatórios feitos pelo GGB (Grupo 

Gay da Bahia) que apontam nos índices de 2017 que a região Nordeste está entre as regiões 

que mais concentram vítimas por milhão de habitantes e a Bahia (no Nordeste) o estado mais 

violento. 

Segundo o relatório LGBT 2017, cerca de 445 pessoas morreram no Brasil em 2017 

vítimas da homotransfobia. Um número que cresce exponencialmente a cada ano e que, de 

acordo com a pesquisa, teve um aumento de 30% em relação a 2016, quando se registraram 

343 mortes.  

Para o pesquisador Luiz Mott94: 

 

Tais números alarmantes são apenas a ponta de um iceberg de violência e 

sangue, pois não havendo estatísticas governamentais sobre crimes de ódio, 

tais mortes são sempre subnotificadas já que o banco de dados do GGB se 

baseia em notícias publicadas na mídia, internet e informações pessoais. 

(2017, p.02) 

 

 

O crime de ódio passa uma mensagem ameaçadora aos demais integrantes de grupos 

minoritários, sustentando uma densa dinâmica cultural de discriminação. Portanto, pode-se 

entender que todo crime de ódio é, antes de tudo, um crime social. Assim sendo, existe o 

desejo de que através da arte, da série Caso Divina, essa temática seja discutida nas mais 

diversas esferas sociais contribuindo para mudanças significativas em nosso cotidiano, como 

aponta Luiz Mott: 

 

Há cinco soluções emergenciais para a erradicação dos crimes 

homotransfóbicos: educação sexual e de gênero para ensinar aos jovens e à 

população em geral o respeito aos direitos humanos dos LGBT; aprovação de 

leis afirmativas que garantam a cidadania plena da população LGBT, 

equiparando a homofobia e transfobia ao crime de racismo; políticas públicas 

na área da saúde, direitos humanos, educação, que proporcionem igualdade 

                                                             
93Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queer, Intersex e mais. 
94 Doutor em antropologia e presidente do GGB. 
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cidadã à comunidade LGBT; exigir que a Polícia e Justiça investiguem e 

punam com toda severidade os crimes homo/transfóbicos  e  finalmente,  que  

os  próprios  gays,   lésbicas   e  trans evitem situações de risco, não levando 

desconhecidos para casa e acertando previamente todos os detalhes da relação. 

A certeza da impunidade e o estereótipo do LGBT como fraco, indefeso, 

estimulam a ação dos assassinos. (2017 p. 17) 

 

Além da pretensão de incitar discussões acerca dos pontos apresentados na citação do 

pesquisador Mott, outras motivações impulsionam o processo de criação da série ainda na sua 

primeira instância (escrita), atendendo a meus posicionamentos artísticos e políticos. Desejo 

fazer da obra Caso Divina, ao explorar meu lugar de autoria, um empreendimento que faça 

diferença nas questões de visibilidade e representatividade. Tais noções são complexas e caras 

aos movimentos e minorias sociais em todo o mundo, pois no constructo social em que 

vivemos, “ser visto” é também uma forma de pressionar instâncias governamentais por mais 

direitos e políticas de igualdade para grupos sociais minoritários cotidianamente 

vilipendiados. Representatividade está vinculada a ideias de reconhecimento, identificação e 

autoestima, pois o comprometimento político (ético) valida existências e amplia noções do 

que se pode ser e fazer, desafiando a implicação sutil imposta por grupos dominantes de que 

as demais vidas têm menor valor ou menos importância. Representatividade estimula o 

exercício da empatia.  

No campo audiovisual cada vez mais aumentam as produções de obras artísticas que 

dão visibilidade a minorias dentro da ficção, porém é relativamente pequeno esse avanço se 

for considerado o tempo passado desde que o audiovisual se firmou economicamente 

enquanto campo e indústria de grande impacto no mundo.  

O Brasil tem um número já expressivo de abordagens, principalmente nas telenovelas, 

de personagem que dão visibilidade às minorias LGBTQI+, por exemplo, porém quando se 

faz um levantamento mais minucioso, grande parte dessas personagens são estereotipadas e 

alvo do risível abrindo espaço para indagações delicadas: Quantas personagens negras 

ocupam tramas principais dentro dos enredos? Ou personagens LGBTQI+? Quais as 

possibilidades de tais personagens serem figuradas como heróis, mocinhos, protagonistas? 

Há na minha criação artística tentativas de democratizar espaços e meios, não 

implicando apenas em maior visibilidade e pluralidade nas representações. Tenho consciência 

de que não é somente democratizar o produto através de abordagens de temas polêmicos, mas 

(re)pensar o processo de construção desses lugares de visibilidade e representação desde a 

instância da criação. São observações que me atravessam há algum tempo e que me conduzem 

a fazer escolhas que deixarão vestígios nas minhas obras.  
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CONTEXTO DE CRIAÇÃO E FORMATO 

 

Nesta proposição de investigação, configura-se um contexto de criação onde imperam 

minhas decisões no exercício pleno da força da autoria. Isso é uma situação específica que 

atende à natureza única do procedimento de criar uma obra e pontuar reflexões sobre aspectos 

específicos, ancorado em arcabouço teórico. Tenho consciência de que para a produção e 

veiculação da série Caso Divina é preciso estar apto às negociações com os agentes de 

mercado que exigirão adequações na obra artística, exigindo de mim concessões em alguns 

aspectos da criação. Caberá a mim exercer antes de tudo o bom senso e o discernimento para 

ponderar as escolhas do que é melhor para mim enquanto artista e o que é melhor para a obra.  

Aqui ainda me encontro na prospecção, no exercício da imaginação plena que me 

permite pensar os melhores processos de criação, produção e veiculação da série Caso Divina. 

Assim sendo, pontuo que a obra se encaixa em uma programação de TV aberta, porém em 

horário específico e após as 22h, pois são espaços nas grades destinados a produtos de ficção 

que tocam em assuntos mais polêmicos e têm na composição cenas mais ousadas. Como 

também pode fazer parte de uma programação de canal fechado e serviço streaming (sem 

restrições de horários já que o público assiste quando quer).  

A disposição dos episódios e os modos de veiculação são adequáveis, já que a criação 

faz uso de ganchos para os intervalos comerciais (caso existam intervalos) e ganchos para os 

finais dos episódios. Tanto em canais fechados quanto abertos, a transmissão pode ser uma 

vez por semana. Presta-se também a veiculação de uma só vez, como acontece com 

frequência no serviço streaming, estimulando no espectador o controle sobre quantidade de 

episódios e horários que vai assistir, como se o espectador pudesse montar sua grade de 

programação.  

Delimitando o projeto da série Caso Divina: uma série de ficção no gênero policial 

investigativo com 07 episódios por temporada e duração de 60 minutos (tempo de arte95) em 

média por episódio.  

 

 

                                                             
95 Jargão usado no campo audiovisual para identificar o tempo que a obra realmente tem de história mais 

abertura, vinhetas e créditos finais e dissociar isso do tempo que terão os intervalos comerciais entre os blocos. A 

soma desses dois tempos é a duração do programa. 
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ACEPÇÕES DE ALGUNS TERMOS96 DA FICÇÃO SERIADA TELEVISIVA 

 

Storyline 

 

Flávio de Campos (2009) define storyline como “o sumo do resumo da trama 

principal” (p. 389), porém há aí um reducionismo na acepção do termo e em sua 

aplicabilidade, pois parece sugerir um entendimento a partir do que já está pronto, a partir do 

extrato obtido do resumo de uma trama principal. Prefiro trazer a experiência de uma escrita 

cinematográfica para alcançar uma compreensão um pouco mais aprofundada do termo em 

questão.  

No cinema a storyline é trabalhada como uma segunda etapa de um processo de 

criação de uma narrativa, acontecendo logo após a ideia. Em tradução simples, o termo 

carrega o significado de “linha da história”, mas a prática mostra que esta fase ocupa mais do 

que uma linha, concentrando alguns princípios, como: o verbo deve ser usado no tempo 

presente (uma convenção que sugere a impressão de que se vê com mais clareza o 

desenvolvimento da ação na história); deve apresentar o conflito central da história, sem a 

preocupação com a nomeação das personagens ou os lugares onde se desenrolam as ações. A 

elaboração de uma storyline eficaz dá conta de três pontos97: alguma coisa acontece, alguma 

coisa precisa ser feita em relação ao que aconteceu e o resultado do que foi feito. 

A storyline funciona sempre como uma bússola apontando a direção para onde o 

desenvolvimento da obra deve seguir, pois desse jeito os roteiristas podem lembrar qual é o 

sentido da história que desejam contar.  

 

 

 

                                                             
96 Os termos podem variar o uso e os significados de acordo com o meio, pois não existe um único significado 

ou entendimento. Os termos são aplicados de acordo com convenções e estas são mutáveis de acordo com as 

necessidades dos meios. Exemplo disso é o uso do termo “sinopse” que tem significados diferentes para o campo 

cinematográfico e para o campo televisivo, porém não é raro o uso nos dois campos para significar resumo e 

síntese de determinada obra ou enredo.   
97 Muitos manuais apresentam alternâncias entre esses pontos. Para se escrever um bom storyline é preciso que o 

conflito matriz seja descrito com clareza e apresente três pontos chave: A apresentação do conflito – Qual é o 

conflito?; O desenvolvimento do conflito – Qual o resultado do conflito?; A solução do conflito – Como se 

resolve? 
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Argumento 

 

No caso da ficção no cinema, o argumento seria uma etapa posterior à elaboração de 

uma sinopse98.  

Consiste na descrição (com os verbos no presente) do enredo em sua íntegra, com 

começo, meio e fim e na ordem de acontecimentos que se imagina quando a obra estiver 

pronta. Se o enredo não é linear (passado-presente-futuro) a escrita do argumento também não 

deve ser.  

O argumento tem maior detalhamento das ações e descrições de ambientes, inserção 

de mais personagens e subtramas, atentando para a exigência maior: escrever uma história 

pela criação de imagens, mostrando mais do que contando. Essa premissa pode ancorar a 

assertiva de que, para a criação dos filmes de ficção, o argumento é uma etapa que vem depois 

de uma sinopse, pois o argumento seria justamente o desenvolvimento da sinopse, dando mais 

detalhe e expandindo o mundo ficcional imaginado.  

O tamanho do argumento varia conforme o tamanho da obra e o estilo do autor. Não é 

possível mensurar com exatidão um número de páginas para escrita de um argumento de uma 

ficção de longa-metragem, pois as próprias características da obra podem fazer este número 

variar. O que posso mensurar, a partir de experiências próprias, é que quanto maior a obra 

mais difícil a possibilidade de trabalhar os argumentos. Muito dessa limitação está atrelado ao 

tempo de produção que na maioria das vezes é muito curto.  

Assim sendo, é possível compreender porque a prática do argumento é mais executada 

no cinema do que na televisão, já que um filme é muito menor do que uma telenovela, uma 

minissérie, por exemplo. Uma telenovela tem muitos capítulos e o fato de ser escrita ao 

mesmo tempo em que é gravada, atendendo as demandas de produção e d e audiência, faz 

com que os capítulos sejam modificados constantemente, impossibilitando assim uma etapa 

dedicada a uma elaboração minuciosa que um argumento exigiria. Geralmente, obras seriadas 

com grande número de episódios ou capítulos, na maioria das vezes, tem um texto mais geral 

dando conta da totalidade do enredo, concentrando atenção nos grandes eventos dramáticos ao 

longo da história. O trabalho de desenvolvimento dessas grandes narrativas acontece mesmo 

na produção da escaleta (termo explicado mais adiante). 

                                                             
98 No campo cinematográfico, a sinopse é uma etapa de criação posterior à storyline. É onde são inseridas as 

primeiras descrições dos lugares e nome das personagens, mas ainda sem riqueza de detalhes. Alguns 

especialistas defendem que a sinopse no cinema é o desenvolvimento dos pontos das storyline em parágrafos 

(compreendendo 03 parágrafos) com começo, meio e fim do enredo.  
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O argumento no cinema teria a equivalência do que representa uma sinopse para 

ficção seriada para a televisão e internet. 

 

Sinopse 

 

O termo é utilizado tanto para o cinema como para outros formatos, porém com 

acepções diferentes. No cinema a ideia de sinopse é de uma etapa após a storyline e anterior 

ao argumento. Um crescimento paulatino que permite ao roteirista começar a desenvolver 

mais a história que deseja roteirizar. Nos seriados, telenovelas, minisséries, etc., a sinopse 

aproxima-se da ideia do que é o argumento para o cinema, porém atendendo a demandas 

específicas do meio. 

No livro Roteiro de Cinema e Televisão (2009), Flávio de Campos, pergunta:  

 

Por que escrever sinopse?  

Por pelo menos três razões: dar forma à massa de estória que você imaginou, 

fornecer uma referência a você e seus parceiros, e, apresentar aos produtores 

a estória que será narrada no roteiro. (Campos, 2009, p. 289) 

 

 
As possíveis respostas apontam a necessidade da formação de dois tipos de materiais, 

duas sinopses. Uma que atenda às duas primeiras razões apontadas pelo autor e outra que dê 

conta da terceira razão. No meio audiovisual são denominadas como sinopse99 de trabalho e 

sinopse de venda. Trato primeiro daquela de trabalho (também chamada de bíblia). 

A sinopse de trabalho é um agrupamento de informações detalhadas e relevantes para 

criação de uma obra e a produção da mesma. É formada por arquivos que contêm aspectos ou 

partes específicas da criação da obra100. Nela constam as informações necessárias para manter 

a série nos trilhos, pois é uma referência das primeiras decisões tomadas e os procedimentos 

para a realização da criação. Tem estilo pessoal, formato e tamanho que melhor convier ao 

criador ou criadores porque não costuma ser divulgada fora do ambiente de trabalho da 

equipe.  

Ainda assim, minha experiência mostra que, por mais completa que seja uma sinopse, 

ela não contém tudo da obra, pela natureza do processo de escrita e produção. Existe situação 

onde o ritmo de criação e roteirização precisa ser acelerado assim como o de produção. Nestes 
                                                             
99 Alguns profissionais também usam o termo bíblia. Uma apropriação de um jargão usado principalmente nos 

EUA e Canadá. Porém é muito maior a recorrência do termo sinopse.  
100 O conteúdo de uma sinopse é discutido mais adiante nesta parte do trabalho. 
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casos, quanto maior a obra, mais é preciso abrir frente de produção (entregar episódios e 

capítulos com antecedência para garantir a boa dinâmica de produção), e dessa maneira não 

há tempo de atualizar uma sinopse com todas as mudanças que foram acordadas. As 

mudanças e ajustes que ocorrem nos programas são praticamente impossíveis de serem 

registradas pela quantidade e recorrência. A velocidade das decisões e mudanças cotidianas 

nestas equipes de redação de TV praticamente inviabilizam o registro sistemático de novas 

informações, pois esse tipo de registro, infelizmente, não é prioridade. A finalização do 

roteiro do capítulo ou do episódio, sim.  

Dito isso, acredito que a relevância de uma sinopse bem elaborada está, numa primeira 

instância, voltada para o grande momento de materialização do universo de ficção que está 

sendo criado, apreendendo-o através das palavras ao mesmo tempo em que se intenta que as 

palavras escolhidas consigam representar a criatividade empreendida na obra. Durante a 

roteirização, a sinopse é a referência para que todos os envolvidos tomem o mesmo 

direcionamento e saibam onde devem chegar na condução do enredo, garantindo a coerência e 

a organicidade da obra artística.  

A sinopse de venda ou de apresentação não me parece uma nova etapa do processo de 

criação, mas sim um tratamento para a composição de um material informativo que objetiva 

apresentar e divulgar a série em feiras de negócios ou para produtoras. Uma síntese objetiva, 

clara e fluida do que é o produto, contendo as principais informações extraídas da sinopse de 

trabalho.  

 

Arco Dramático 

 

Vetor que traça uma meta do início ao final do enredo. Geralmente está vinculado à 

ação das personagens principais e aos caminhos traçados para chegar a uma conclusão. 

Quando se trata de uma série não interativa, existe o arco dramático da série como um todo, o 

arco da temporada (cada temporada tem um arco) e arco do episódio.  
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Escaleta101 

 

A história contada no argumento deve ser distribuída em cenas e encontrada a melhor 

forma de organizar e apresentar essas cenas. Essa ordenação de cenas é a escaleta. A 

“montagem de uma escaleta – como tudo num roteiro – é ditada pelas necessidades da 

narrativa, pela capacidade da produção e pela atenção do espectador” (CAMPOS, 2009, p. 

312). 

No campo da ficção televisiva como também no cinematográfico parte-se do princípio 

de que uma cena é uma unidade definida pela espacialidade, assim sendo, muda-se de cena 

todas as vezes que se muda de cenário ou locação, marcando o ambiente onde a cena acontece 

e informando o que ocorre de importante.  

A elaboração da escaleta consiste na composição de um cabeçalho que contém as 

informações mais relevantes: numeração da cena; local onde a cena se passa; referência sobre 

a luz ambiente (interior ou exterior) e sobre o horário (noite ou dia). Abaixo deste cabeçalho 

descreve-se a ação que acontece na cena, sem escrever os diálogos. 

Ao terminar de estruturar a escaleta, o autor deve verificar se a história está coesa e 

coerente com os seus objetivos e se as informações são suficientes para que o espectador 

entenda os caminhos da história. 

 

Macroescaleta102 

 

Configura-se mais como um recurso de trabalho do que uma etapa de processo de 

criação. A macroescaleta, como o nome sugere, é a ordenação de uma escaleta numa escala 

muito maior e voltada para obras que tenham um número elevado de episódios ou capítulos. 

Um seriado, uma telenovela, uma minissérie, narrativas que tem na sua composição trama e 

subtramas podem apresentar a necessidade de elaboração de uma macroescaleta para ter 

controle da distribuição de eventos, acontecimentos, pontos de viradas das tramas principais e 

secundárias. Alguns profissionais fazem uso de uma macroescaleta para determinar quando 

acontece o que chamam de pontos-estacas, porque formam os pilares do enredo. Grosso modo 

é pensar numa distribuição considerando os efeitos que isso causa na estrutura como um todo. 

                                                             
101 Descrevo como registro para contribuir com futuras pesquisas e consultas em relação a terminologias do 

campo audiovisual, pois a escaleta não entra na composição de uma sinopse.  
102 Descrevo como registro para contribuir com futuras pesquisas e consultas em relação a terminologias do 

campo audiovisual, pois a macroescaleta não entra na composição de uma sinopse. 
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Assim uma novela de 200 capítulos pode ter grandes viradas, pontos-estacas, acontecimentos 

a cada 15 capítulos (30, 45, 60...). 

 

 

CONFIGURAÇÕES DO PROJETO DA SÉRIE CASO DIVINA 

 

 

Os modos de configuração de um projeto de série não são estanques e nem imutáveis. 

Variam de acordo com o meio de comunicação e o mercado em que a obra será inserida, com 

as relações estabelecidas entre esses meios, com os modos operacionais que estão em voga e o 

tipo da obra seriada apresentada. 

Assim sendo, tento expor abaixo alguns modos de configuração de projeto de séries de 

ficção com suas exigências e tópicos de exposição do conteúdo, para então encontrar um 

denominador comum e os moldes de um projeto que atenda aos meus interesses e mantenha o 

que é, via de regra, comum ao campo da ficção televisiva. 

Sobre os possíveis modos de configuração de seriado, Sonia Rodrigues diz que 

“storyline, sinopse da temporada com arco dos personagens principais, sinopse dos episódios, 

roteiro do primeiro episódio. Este é um caminho” (2014, p.101). Aponta ainda outra eleição 

do que pode ser organizado e disposto em tópicos: “Storyline, conceito da série, detalhamento 

do mundo, perfil dos personagens, em cada setor do mundo da série, escaleta dos episódios.” 

(p.101) 

Os editais municipais, estaduais e federais apresentam algumas variações, mas o 

comum exigido para as inscrições de projetos para desenvolvimento de séries de ficção (em 

grande parte: seriados e minisséries) para televisão são: conceito da série (tema de fundo e 

motivação, premissa, gênero dramático, enredo-base e conflito central, descrição do universo 

da trama, previsão de arco e de final da temporada, previsão do número de episódios por 

temporada, duração dos episódios, referências); visão de comunicabilidade (logline103, 

público-alvo - espectadores, canais, horário); personagens (descrição dos personagens 

principais, incluindo seu perfil psicológico e as relações que estabelecem entre si, e a 

apresentação das leis que controlam e orientam as ações dos personagens, sejam elas físicas, 

psicológicas ou sociais, assim como seus conflitos e motivações); sinopse dos cinco primeiros 

                                                             
103 Alguns profissionais afirmam que seria uma sentença que passa a ideia central do que é a série e que poderia 

ser usada como divulgação no guia de TV, por exemplo. Acredito que seja ao mesmo tempo síntese e chamariz 

da série.  
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episódios ou da totalidade da temporada, no caso de temporadas com menos de cinco 

episódios; argumento do primeiro episódio (apresentação do enredo do episódio destacando 

os grandes blocos narrativos, o jogo de pontos de vista, estratégias de identificação e 

distanciamento em relação aos personagens, eventuais intervenções não dramáticas e sua 

relação com a trama, variações de tom, diálogos com traços típicos de gênero etc.). 

Conforme material divulgado internamente104 na Rede Globo de Televisão sobre o que 

se exige para novos projetos de ficção, no que tange a seriados, numa primeira etapa105, é 

pedida a entrega de uma pré-sinopse com no máximo vinte páginas, perfil das personagens, 

primeiro episódio completo, sinopses dos demais episódios, timeline de viradas106 e o arco de 

outras temporadas. Após uma aprovação, existem novas demandas para serem entregues 

numa segunda etapa, dando início à produção da obra. As novas demandas de criação são: 

sinopse de trabalho (não antecipa final e nem grandes viradas, contém lista de locações e 

cenários para a produção) e os episódios restantes da primeira temporada.  

A partir dessas possibilidades de configurações107 tento encontrar um modelo 

próprio108 de apresentação de série que contenha os elementos fundamentais para expor a 

qualidade artística do material e principalmente que demonstre aquilo que considero um pilar 

para este tipo específico de narrativa de ficção televisiva: a longevidade. É basilar que no 

projeto esteja implícita a capacidade da série se prolongar em temporadas, de conter estofo e 

fôlego dramaturgico. É preciso deixar evidente a potencialidade que o programa tem para 

sustentar-se ao longo de temporadas. Como afirma Sonia Rodrigues: 

 

 

 

 

                                                             
104 Informação adquirida mediante troca de e-mails informais com roteiristas colaboradores da emissora em 

dezembro de 2017. 
105 Existe uma equipe dedicada ao desenvolvimento artístico das obras de ficção na Rede Globo. Essa equipe é 

responsável pela seleção, leitura, avaliação e orientação de projetos de ficção, organizando a ordem de sucessão 

(na grade de programação) entre as novelas e demais obras de ficção. Responsável ainda pela produção de 

relatórios e dar retorno aos autores/colaboradores sobre seus projetos sinalizando possíveis melhorias e 

adequações às demandas da empresa. Entre as demais obrigações está a montagem de equipes de colaboradores 

de acordo com a preferência dos autores principais para trabalharem no desenvolvimento dos projetos aprovados. 

Essa equipe está disposta a receber novos projetos de roteiristas contratados pela Rede Globo. A entrega de 

material para avaliação pode ser espontânea ou estimulada por eles. 
106 Seria a descrição de maneira discursiva do exercício da macroescaleta, expondo os principais acontecimentos 

e a distribuição deles ao longo dos episódios. 
107 Alguns especialistas sugerem que sejam incluídas referências de outras séries ou programas, de modo a 

facilitar ao leitor a compreensão da proposta dramatúrgica, assim como gênero, estética, ritmo, tom, além de 

fazer referências a contextos, personagens e períodos já conhecidos.  
108 Considerando também que o projeto da série atende à duplicidade do caráter desse trabalho que é uma 

pesquisa teórico-prática. Assim desejo que o modelo de apresentação atenda não apenas à parte prática, mas que 

ofereça, em momentos específicos, apontamentos oriundos do arcabouço teórico que auxiliem na melhor 

compreensão do que é a proposta.  
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Quando uma série começa, alguém já apostou no produto como 

capaz de durar muitas temporadas. Esse alguém – produtor, 

emissora, canal – pode se enganar, mas faz parte do formato a 

possibilidade de continuação. Quantas temporadas? A audiência 

dirá. (2014, p. 102 – 103) 

 

 

Assim, do projeto para a série Caso Divina, apresento: storyline da série; sinopse da 

série; arco da série; storyline da primeira temporada; sinopse da primeira temporada; arco da 

primeira temporada; sinopses dos episódios (01-07); perfil das personagens; lista de cenários 

e locações; arcos dramáticos para outras temporadas.  

 

Storyline da série 

 

Crimes de ódios são cometidos na cidade de Salvador (Ba) e região metropolitana 

motivados pelos mais variados tipos de preconceitos. A detetive Lucinda é encarregada de 

investigar e tentar prender os culpados. A aproximação com a vida das vítimas, faz a detetive 

rever seus valores. O trabalho de solucionar tais crimes a transformou-se, paulatinamente, em  

missão pessoal. 

 

Sinopse da série109 

 

Quando delitos são categorizados como crimes de ódio, cabe à Delegacia de Crimes 

Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI) agir. A cada temporada um crime de ódio 

motivado por um tipo específico de preconceito acontece e os episódios tratam dos 

procedimentos da investigação levados a cabo pela detetive Lucinda, remanejada pelo 

Departamento de Homicídios e proteção a pessoa para investigar exclusivamente esses tipos 

de crimes, usando sua habilidade e inteligência. Ela é auxiliada pelo amigo e parceiro detetive 

Gustavo (ex-policial de rua cuja a vida Lucinda salvou). Lucinda compreende cada vez mais a  

importância do seu trabalho, principalmente para as famílias e grupos minoritários de que as 

vítimas faziam parte. Todo o empenho no processo de investigação às vezes poderá ser 

recompensado com a punição dos culpados, mas nem sempre a justiça será feita. Podem 

existir temporadas em que os detetives não consigam a punição para os culpados, mas apesar 

                                                             
109 Aqui é onde o termo ganha outra acepção muito mais vinculado ao sentido de síntese, mesmo porque não é 

possível detalhar a série como um todo porque ainda não está toda elaborada. A atenção nesse momento do 

desenvolvimento é dedicada à primeira temporada.  
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das possíveis frustrações, a aproximação com os problemas das vítimas faz a detetive Lucinda 

repensar aspectos da sua vida e, aos poucos, modificar sua visão de mundo, se transformando 

em uma obstinada defensora das vítimas dos crimes de ódio.  

 

Arco dramático da série 

 

A vítima de crime de ódio de cada temporada é logo exposta para depois o crime ser 

investigado pela detetive Lucinda e seu parceiro. O processo de investigação é também o 

processo da apresentação crítica das condições de vida das vítimas e das razões sócio-politicas 

que estavam nas bases desses crimes. A resolução dos casos de cada temporada ocorrem no 

último episódio e convergem para um desfecho que mostra as mudanças ocorridas nos valores 

da investigadora. 

 

Storyline da primeira temporada 

 

Davi, conhecido como Divina Vox, é brutalmente assassinado em uma velha estrada, 

quando retornava de uma festa de casamento. A detetive Lucinda, auxiliada pelo parceiro 

Gustavo, é encarregada de investigar e tentar solucionar o crime. Lucinda desvenda a 

motivação do crime e prende o culpado. A aproximação com o caso faz a detetive repensar 

aspectos da sua vida, rever a relação com o filho e se transformar em defensora das vítimas de 

crimes de ódio.  

 

Sinopse da primeira temporada 

 

Enredo geral apresentado em uma ordem linear de acontecimentos para esta apresentação. 

Mas a intriga, exposta no roteiro, tem como opção estética a não-linearidade.  

 

O crime: 

A história começa no dia do casamento de João e Célia. Davi, primo de João, aparece 

e sua presença é incômoda para quase todos que estão na festa. Davi canta para homenagear o 

casal, em uma performance impactante e vai embora. Na estrada, é assassinado. A dupla de 

investigadores, Lucinda e Gustavo, fica responsável pelo caso já que o delito é enquadrado 

como crime de ódio motivado por homofobia. À medida que a investigação avança, os 
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policiais desvendam o passado de Davi, personagem central da história e vão descartando os 

suspeitos até conseguirem solucionar o crime e prender o culpado.  

  

 

Principais acontecimentos na história da vida da vítima na cidade natal antes da sua saída 

da cidade. 

 

Davi com 17 anos canta no coral da igreja e se destaca. Alaíde e Emanuel ficam 

orgulhosos do filho. Todos aplaudem, menos Maria, irmã mais nova de Davi (15 anos). 

Ouvem o sermão de Nelson, pastor e irmão de Emanuel.  

João e Davi trabalham no pequeno mercado de Nelson. João trabalha na administração 

e Davi no caixa (e em outras atividades). João vê Davi descarregando mercadoria nos fundos 

do pequeno mercado e decide ajudá-lo. João tira a camisa e Davi observa os detalhes do corpo 

do primo. João percebe os olhares de Davi. Ambos disfarçam.    

João, com 19 anos, ajuda a mãe, Mercedes , a separar coisas para o bazar no pátio da 

igreja. Mercedes  descarta um brinco porque para ela ninguém vai comprar um brinco 

faltando par e ainda mais naquele estilo que para ela parece vulgar. João diz que vai jogar 

fora, mas coloca no bolso.  

Davi está no seu esconderijo. Uma casa muito velha e abandonada no caminho entre a 

igreja e a sua casa. Davi passa por debaixo da cerca velha, atravessa o matagal que tomou 

conta do lugar, entra escalando uma árvore que tem grossos galhos e permite acesso ao 

telhado da parte de cima da casa. Davi tira a tela de proteção da janela e entra. É um velho 

quarto, mas está cheio de coisas como um manequim desfigurado, fotos de artistas pop, 

recortes de revistas com homens e mulheres, muitas peças de vestuário feminino, 

principalmente sapatos de salto alto, algumas bijuterias e maquiagens. João entra, mas Davi 

não ouve porque está com fones nos ouvidos e experimenta um batom diante do espelho. João 

estende o brinco para Davi que se assusta. Davi põe o brinco na orelha e vê sua imagem no 

espelho. Davi guarda o brinco e toca na orelha que não tem furo. Davi canta para João. João 

beija Davi que corresponde.  

Os primos trabalham no mercadinho e as conversas nos cantos do estabelecimento, as 

trocas de olhares entre eles e a cumplicidade, chamam atenção de Nelson. 

Os jovens ouvem o sermão do pastor Nelson. Há uma mudança nas atitudes de João 

para com Davi. Davi tenta conversar, mas João evita. João está em conflito com a religião.  
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Davi descobre por Maria que João vai fazer intercâmbio e vai ficar um ano fora. Davi 

procura João. Davi tenta se despedir de João, mas não o encontra mais.   

Davi com 18 anos. Não canta mais na igreja. Frequenta o local para agradar a mãe, 

Alaíde, mas não se sente feliz. Almoço para comemorar o retorno de João que o trata com 

educação, mas sem intimidade. Acontecem outros encontros entre eles, mas sempre com 

muitas pessoas por perto. Quando Davi tenta se aproximar, João afasta-se.  

João visita o esconderijo de Davi. Observa algumas coisas novas. 

Davi trabalha até mais tarde na administração do mercado. João aparece para buscar 

documentos para o pai. Conversam sobre várias coisas evitando o assunto sobre o qual 

desejam conversar. Davi diz que às vezes pensa em ir embora e que aquele lugar o sufoca. 

João e Davi se beijam e transam.  

Reatam a amizade e vivenciam o amor. Encontrando-se escondidos no casarão 

abandonado. No cotidiano da família de Davi, aparece César como namorado de Maria, irmã 

de Davi. Davi sempre o vê na entrada da casa com Maria.  

Maria segue Davi escondida e vê quando ele beija um homem no velho casarão e faz 

sexo. Maria não consegue ver o rosto de João, apenas o de Davi em meio à penumbra. Maria 

corre para casa e conta para Emanuel, que fica sem saber o que fazer. Emanuel sai de casa e 

vai para a casa do irmão, Nelson. 

João chega em sua casa e, quando questionado pelo pai, diz que estava com o primo 

Davi.  

Davi experimenta roupas femininas no seu esconderijo e canta.  

Emanuel chega à casa de Nelson e conta tudo o que ouviu da filha. Recebe como 

conselho de um preocupado Nelson a ideia de castigar Davi com uma expurgação. Nelson, 

horrorizado, protege o filho, João, sem contar nada para o irmão. Emanuel vai embora e 

Mercedes , esposa de Nelson, aparece na sala. Eles dois trocam olhares cúmplices.  

Emanuel volta para casa e só depois Davi chega. Emanuel o interpela e o agride. O 

cinto de Emanuel fere o rosto de Davi, provocando um corte da testa em direção à bochecha. 

Alaíde fica parada no canto da sala, aterrorizada. Maria fica ao lado e assiste tudo friamente.  

Nelson conversa com João no quarto do filho e expõe os planos que ele tem para o 

futuro do filho: candidatura, casamento, netos. Uma chantagem emocional velada usando 

argumentações religiosas. 

Alaíde faz um curativo em Davi. Os dois em silêncio durante todo o tempo. Mais 

tarde, Alaíde vê Davi, com uma mochila, abrir a porta de saída da casa. Eles sabem da 

presença um do outro, mas nada dizem. Essa é a dor de Alaíde. Esse é o acontecimento do 
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qual não se esquece e sempre se lembra da porta que não foi fechada, de vê-lo afastar-se sem 

olhar para trás. A primeira noite que passou em claro. A primeira de muitas.  

Na mesma noite, Davi procura João. Eles conversam na lateral da casa de João. Davi 

vai embora. João não tem coragem de ir com ele. Separam-se, magoados.  

No outro dia, Emanuel vai para a sala e vê Alaíde sentada, olhando para a porta aberta. 

Ele chama por ela e ela não o atende, apenas se levanta e sai da sala. Sequências de um 

cotidiano em que ela está apática, monossilábica, absorta. Aos poucos a casa vai ficando triste 

e silenciosa. Vazia.  

Davi tem 23 anos. Emanuel adoece e está morrendo por causa de um câncer. Davi 

retorna pela primeira vez para casa. Conversa com a mãe, com a irmã que está grávida e 

cumprimenta o cunhado, que parece constrangido com a presença de Davi (esconde algo). 

Tomam um café puro e em silêncio, sentados à mesa na cozinha. Alaíde diz que vai avisar aos 

tios e ao primo que Davi está na cidade e ele diz que não vai demorar. 

Alaíde limpa Emanuel, troca a roupa de cama. Davi observa da porta. Alaíde sai do 

quarto e pai e filho ficam sozinhos. Davi senta-se na beirada da cama, apenas olha o corpo do 

pai, que já não fala. Definhado, Emanuel, olha para o filho e chora. Davi o encara. Davi ajeita 

o lençol na beirada da cama e sai do quarto. Maria o observava o tempo todo, mas Davi só se 

dá conta quando sai do quarto e dá de cara com a irmã no corredor. Maria o repreende por não 

falar com o pai. Davi nada diz. Maria revela que foi ela quem contou que o viu transando com 

um homem. Davi vai embora na mesma hora. Despede-se da mãe rápido, evitando conflito.  

João, da janela da igreja, vê Davi no ponto de ônibus. João titubeia entre ir vê-lo e 

ficar na igreja. Davi entra no ônibus e vai embora.  

Meses depois, nasce a filha de Maria, que é chamada de Manuela.  

 

Principais acontecimentos na vida de Davi na nova cidade 

 

Davi, então com 19 anos, trabalha fazendo serviço de limpeza numa farmácia 24 

horas. Na madrugada, Davi termina de limpar um corredor e depois coloca sacos de lixo em 

um depósito nos fundos da farmácia. Davi fica no ponto de ônibus esperando bastante tempo.  

Davi chega em casa e mora num quartinho muito apertado. Tem poucas coisas. Tenta 

dormir. Não consegue. Arruma-se e sai. Na porta de uma casa de show fica na fila para entrar. 

Atrás dele chega um grupo de pessoas que bebem, conversam, cantam, dançam. Entre as 

pessoas encontra-se Shantall. Há vistoria para a entrada. Shantall se aproxima de Davi e o 

apelida de “bonzinho”. Faz uma amizade momentânea e se oferece para pagar a entrada dele. 
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Abraça-o e coloca papelotes no casaco dele, sem que Davi perceba. Elogia-o e diz que vai 

ajudar a torná-lo mais atrativo. Tira o casaco e o entrega a Davi e manda ficar segurando. 

Desabotoa a blusa de Davi e aconselha-o ele a fazer atividade física. Na hora da revista, 

quando o segurança começa a revistar Davi, tanto Shantall quanto os demais companheiros 

atiram as garrafas nas paredes e no chão. O segurança libera Davi sem revista-lo direito e vai 

conter a arruaça. Dentro da casa noturna, Davi está quieto num canto e Shantall aparece e 

pega o casaco dele e sem que ele perceba tira os papelotes explicando que ele tem cara de 

bonzinho, já ela não. Oferece bebida e eles bebem. Logo estão dançando e Davi vê Shantall 

vendendo entorpecentes para algumas pessoas. Ele pergunta o que é e ela oferece e diz que é 

por conta dela. Davi experimenta. Tornam-se amigos. Shantall apresenta um mundo de 

liberdade que Davi deseja e com o qual se identifica.  

Um ano depois. Agora com 20 anos, Davi tem nas mãos o convite do casamento de 

Maria com César. Davi trabalha como garçom no mesmo bar em que Shantall é bartender. 

Davi mora num pequeno quarto no depósito do bar, economizando para estudos. 

Nova passagem de tempo. Davi, 22 anos, mora com Shantall e percebe que ela vende 

drogas no balcão do bar durante atendimento. Davi quer fazer parte do esquema e ela o 

apresenta a Leo. Leo mostra um esquema de vender drogas em festas para a classe média. 

Festas clandestinas, que ocupam imóveis que estão para alugar, principalmente casas. Davi 

começa a vender pra Leo e, numa das vendas, se bate com César, seu cunhado. Vende uma 

vez para ele e, depois, passa a recusar. César fica com raiva.  

Shantall vê Davi cantando, enquanto limpa o bar, e o convence a apresentar-se. Eles 

começam a ensaiar e ela pergunta do que ele gosta e vão compondo a nova imagem de Davi. 

Davi canta no bar, numa noite de improviso. Faz sucesso. Shantall o anuncia como Divina 

Vox. 

Davi vende droga numa festa, mas cai em armadilha de César e é linchado por um 

grupo de homens em um quarto. Perde drogas e dinheiro. Fica machucado. Shantall alerta 

Leo, que o acha e cuida dele. Davi para de vender.  

Mais uma passagem de tempo e Davi está com 22 anos. Não é mais garçom. Agora 

apresenta-se em alguns bares na noite, como Divina Vox. Após uma apresentação, recebe 

ligação de Alaíde, avisando do estado crítico do pai. Davi retorna para a cidade natal para ver 

o pai, que está morrendo de câncer.  

Meses depois da morte do pai, Davi recebe ligação. Atende e ouve apenas uma 

respiração do outro lado da linha. Sabe que é João. A ligação é cortada.  
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Meses depois. Davi está numa festa e percebe o mesmo esquema de venda de Leo com 

outras pessoas envolvidas. Leo está na festa e conversa com Davi. Surge um clima de 

sedução, interrompido quando alguém chama Leo e o avisa de um problema: César teve uma 

overdose. É Davi quem cuida de César porque Leo não pode se envolver com a polícia. Davi 

fica com César dois dias no hospital. Ele sabe da sobrinha Manuela através de César. César 

dorme na casa de Davi ainda algumas noites antes de voltar para cidade no interior. Shantall 

vê e pensa que ele é o homem que Davi ama.  

Davi canta na noite e percebe que é observado na plateia por alguém que lembra João, 

mas logo essa pessoa desaparece. Nessa mesma noite é visto por um produtor musical que 

deseja investir na carreira de Davi e marcam uma conversa para quando o produtor chegar de 

viagem. Davi está indo embora e vê João do outro lado da rua. Eles conversam no terraço do 

prédio de Davi. Bebem juntos. Davi pergunta o que João está fazendo ali e ele desconversa 

dizendo apenas que quer ficar com ele. Transam no terraço do prédio de Davi. Quando acorda 

pela manhã, João não está mais ali. No mesmo dia, Davi encontra com uma conhecida da sua 

cidade natal, que revela que está comprando vestido para o casamento de João, que será no 

dia seguinte. Davi sofre, lembrando que João foi se despedir dele e que nada disse sobre 

casamento. Magoado, arruma uma mochila com algumas coisas e avisa a Shantall que vai 

para sua cidade natal, para o casamento do primo. Não revela muita coisa para a amiga.  

 

Noite do casamento de João e morte de Davi  

 

Aos 24 anos de idade, Davi retorna para o dia do casamento de João e Célia. Chega 

em casa e cumprimenta a mãe, a irmã e o cunhado e conhece a sobrinha, que o adora. 

Arruma-se para a cerimônia, que será num clube, na estrada de saída da cidade.  

Davi percebe o comportamento de César, que parece ter voltado a usar drogas.  

Alaíde pede que Davi fique alguns dias e ele promete pensar.  

Todos saem para o casamento e Davi diz que vai depois, sem dizer o motivo.  

Davi vai para o seu antigo esconderijo, no casarão abandonado, e relembra das coisas 

do seu passado.  

No casamento, todos estão felizes com a cerimônia que Nelson celebra. João e Célia 

casam-se e são cumprimentados por todos. Na fila dos cumprimentos, chega Davi. Ele diz que 

perdeu a cerimônia, mas que não perderia a comemoração. João agradece com educação. 

Célia também. A maneira como Davi se veste e sua postura altiva geram olhares e 

comentários. Chama atenção de todos. Davi diz que o presente dele é cantar para o casal. 



94 

 

Davi canta música "Codinome Beija-flor", de Cazuza, numa interpretação intensa. 

João faz sinal para Davi e vai para os fundos do palco, onde fica a aparelhagem técnica do 

evento, perto da entrada para a cozinha e o serviço do buffet da festa. João e Davi conversam 

bem próximos e em tom baixo. Davi finalmente diz tudo o que sempre esteve engasgado e 

João vai se desarmando. Ficam um longo período em silêncio, ouvindo o barulho da festa. 

João beija Davi que aos poucos corresponde. O beijo vira um longo e pesaroso abraço. É uma 

despedida. Davi afasta-se, João ainda o segura mais um pouco, mas Davi se desprende.  

Célia procura João e chega no exato momento da aproximação e do beijo entre Davi e 

João. Ela, chocada, afasta-se de costas e se bate em Mercedes , que também viu tudo. As duas 

se olham e nada dizem. Célia volta para a festa e vai chorar no banheiro, sozinha. Mercedes  

procura Nelson e diz que quer ir embora. Eles vão embora (Isso é revelado nos últimos 

episódios e pelos depoimentos dos envolvidos). 

Davi está sozinho em determinado local da festa e Alaíde aproxima-se dele. Ela 

percebe que ele está tentando se controlar e o acolhe. Davi diz que vai embora da festa. Alaíde 

pede que ele fique. Um pressentimento. Davi insiste em ir embora e avisa que caminhará para 

pensar em algumas coisas. Alaíde pede que ele fique mais uns dias. Ele não responde. Eles 

dois se despedem com uma troca de olhar profunda e demorada. Alaíde, emocionada, só 

consegue dizer: "meu, filho." Davi afasta-se. Alaíde o vê caminhando. Já distante, Davi lança 

um último olhar para a mãe.   

Davi caminha pela estrada e um carro vem em sua direção e o cega pela luz do farol. 

O carro faz a volta e retorna, abre a porta e Davi entra. Não é revelado quem dirige o carro. 

 

O crime (o detalhe dos acontecimentos e a identidade do criminoso somente serão revelados 

no último episódio) 

 

Nelson oferece a carona. Davi entra e conversa com ele. Logo o assunto chega à 

relação de Davi e João. Nelson exige que ele vá embora e o trata como aberração. Davi e 

Nelson discutem. Nelson agride Davi, que revida e desgoverna o carro, mas Nelson consegue 

parar. Davi sai correndo do carro e inicia-se a perseguição. Nelson atropela Davi, atingindo as 

pernas dele com a lateral do carro. Nelson sai do carro e vai ver como Davi está (para ter 

certeza da morte). Davi fica desnorteado e rasteja. Nelson apanha uma pedra e bate com força 

e repetidas vezes na cabeça de Davi. Davi morre.  
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No dia seguinte, muito cedo, um grupo de corredores encontra o corpo de Davi e 

aciona a polícia. Os investigadores Lucinda e Gustavo são os responsáveis designados para 

solucionar o crime.  

 

A investigação do: "CASO DIVINA" 

 

Lucinda e Gustavo são parceiros há pouco tempo. Lucinda retornou à ativa após um 

ano de afastamento e um divórcio recente, de seis meses. Ela foi afastada para investigação da 

corregedoria porque se envolveu amorosamente com um policial corrupto, que foi denunciado 

por ela mesma. Ainda sofre hostilidades, por ter delatado um colega de trabalho. O único que 

a apoia é Gustavo, que sofre por ser gay assumido, na corporação.  

A detetive Lucinda é remanejada pelo Departamento de Homicídios e proteção a 

pessoa para a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI) para 

investigar exclusivamente os crimes de ódio. Gustavo pediu transferência para auxiliá-la. Os 

dois são ótimos investigadores. Lucinda vai se engajando aos poucos, quando passa a superar 

seus preconceitos. O caso vai ajudá-la a ver o filho de uma maneira diferente.  

A primeira a ter o depoimento tomado é Alaíde, a mãe de Davi, numa conversa em 

que ela revela o passado de Davi e sua recusa em apoiar o filho, quando agredido pelo pai. 

Alaíde sente-se culpada por sua alienação. O depoimento dado por ela traz informações sobre 

o passado de Davi e a relação com a família. Alaíde julga o trabalho da polícia como um 

descaso motivado pelo fato de o filho ser negro e gay. 

A imprensa se alimenta das falas de Alaíde e o caso repercute, chamando atenção de 

todos. O "Caso Divina" fica sob os holofotes como crime de ódio, em que a vítima pertence a 

minorias.   

Quando o celular de Davi é desbloqueado, encontram mensagens de Alaíde, de 

Shantall e de Leo. A polícia vai atrás de Shantall, que os leva até Leo. Os investigadores o 

interrogam, descobrem o esquema de venda de drogas. Acreditam que isso tenha alguma 

relação com o crime, pois veem fraturas antigas mal curadas no corpo de Davi. Mas Leo 

aponta o possível amante de Davi. Os policiais desconfiam de que Leo gostava de Davi. Ele 

não admite.  

Shantall reconhece César por uma foto do casamento. Os investigadores o interrogam 

e o descartam, mas Maria tem um acesso de raiva tão violento contra o marido e o irmão 

morto, que a polícia desconfia dela e ela é interrogada. Na verdade, o que ela sente é inveja e 
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amargura. Fala do quanto o irmão a incomodava pelo “comportamento” e condena o tipo de 

vida que Davi levava.  

Os investigadores vão ao velório de Davi e percebem o comportamento estranho de 

João e de Célia. Conversam com eles e Célia deixa escapar algumas coisas que chama a 

atenção dos investigadores. Pedem os extratos das contas telefônicas de todos os que tinham 

relação com Davi. Os policiais observam a de João e veem as ligações feitas e mensagens 

enviadas. O que nunca foi mencionado por João em um primeiro depoimento. A investigadora 

pede extrato do cartão de crédito e vê viagens regulares de João para a cidade de Davi. Ela o 

interroga, pensando que eles tinham um caso regular. Aqui se revela todo o caso dos dois no 

passado, pela perspectiva de João. João ficava numa cafeteria do outro lado da rua, onde Davi 

trabalhava e morava, vigiando-o sem coragem para abordá-lo. Isso aconteceu sete vezes, em 

intervalos dois e três meses. João fala da briga que teve com Célia na lua de mel.  

Os investigadores vasculham o esconderijo de Davi, na pequena cidade.   

Célia é interrogada e confessa a briga que teve na lua de mel e a mágoa que sentiu 

quando viu os dois se beijando e esbarrou em Mercedes  e jura que, pelo olhar da sogra, ela já 

sabia de tudo.  

Os investigadores vão atrás de Mercedes  porque ela não contou isso no primeiro 

depoimento. Mercedes  fica apreensiva e tenta escapar das perguntas. Confirma que foi para 

casa mais cedo e que ficou com o marido. Nelson interrompe a conversa, o que desperta 

desconfianças.  

Os investigadores garimpam os extratos das ligações telefônicas e descobrem uma 

chamada de Mercedes  para o marido e outra para o filho, no horário em que ela disse que 

estava em casa dormindo com Nelson. Mapeiam o GPS do celular e do carro de Nelson e ele 

está localizado na estrada, na hora do crime. Nelson é preso na igreja, durante uma pregação. 

Alaíde acompanha o trabalho da polícia. É a última vez que entra na igreja.  

  

Descrição das subtramas:  

 

1 – Lucinda e o filho 

 

A investigadora Lucinda, além do trabalho com o caso Divina, tem que lidar com a separação 

e a animosidade do ex-marido, na relação de guarda compartilhada do filho. Para além disso, 

o filho demonstra um comportamento feminino, que a assusta e que desperta nela 

preconceitos até então enraizados e que, somente com esse caso do assassinato, é que virão à 
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tona. Numa das cenas de mais impacto, ela o flagra usando sua maquiagem e o agride 

fisicamente, gritando e dizendo que ele não pode fazer isso. Esse é o estopim para o 

reconhecimento do medo e do preconceito e, a partir disso, da abertura para uma mudança. 

Quem a impede de continuar pensando e agindo desse jeito é o parceiro Gustavo. É através 

dele, do que ela ouve de Alaíde sobre Davi, e do sofrimento do filho, que ela muda. O 

desfecho se dá com Lucinda aprendendo como lidar, sem preconceitos, com as necessidades 

do filho. 

 

2 – Maria e César 

 

Maria e César se envolveram muito cedo e dentro de um padrão de comportamento regrado 

pela região, logo se casaram. Maria radicaliza na crença de moralidade e retidão, mas no 

fundo se ampara nisso para não enxergar o quanto é amargurada e recalcada. A relação com o 

marido fica abalada quando ela descobre o vício dele em drogas e quem o ajudou foi Davi. 

Não consegue lidar com essa dificuldade e terminam em separação o que para ela é doloroso e 

fere seu orgulho. César afasta-se da casa e da família. Esse drama vivenciado por Maria a faz 

repensar o seu comportamento e melhora a relação dela com Alaíde.  

 

3 – João e Célia 

 

João se envolveu com Célia como alternativa para escapar do sentimento que nutria por Davi, 

mas nunca a amou ou desejou. Célia percebia isso e se iludia até a noite do casamento quando 

testemunhou o beijo entre os homens e na lua de mel brigou com João. Por mais que Célia o 

ame, não suporta a situação e deseja se separar. João ainda insiste para que tentem, mas ela 

não quer. A separação dos dois é o que levanta suspeitas da policial. Todo esse conflito 

fortalece Célia e a faz perceber que não precisa de um homem e nem de um casamento para 

atingir seus objetivos de vida. Célia é quem se envolve na política candidatando-se ao cargo 

de vereadora. Já João, após a prisão de Nelson, abre uma nova igreja, mas é um homem triste 

e cheio de pesares. 

 

4 – Shantall e Léo 

 

Shantall sente atração por Leo, mas não é correspondida. Com a investigação, Leo afasta-se e 

resolve dar um tempo nos negócios, Shantall é quem assume a distribuição de drogas. Tempos 
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depois da morte de Davi em um evento, Shantall vende para César sem julgá-lo, sem sentir 

pena ou culpa. Shantall se torna uma informante de Lucinda e de Gustavo.  

 

Arco dramático da trama principal da primeira temporada 

 

Lucinda dedica-se à investigação do assassinato de Davi, esforçando-se ao máximo 

para prender o culpado e fazer justiça contra o delito de homofobia. O processo de 

investigação mexe com ela, proporcionando-lhe aprendizado de vida.  

 

 

Sinopses110 dos episódios 01 – 07 

 

SINOPSE 01 

 

Acontece a festa de casamento de João e Célia onde Davi é brutalmente assassinado. 

Lucinda tenta lidar com problemas na relação com o ex-marido e com o retorno ao trabalho 

depois de um período afastada. Recebe o caso do assassinato de Davi e inicia o processo de 

investigação. Lucinda faz comentário pejorativo sobre Davi e é flagrada por Alaíde que diz à 

mídia local seu descontentamento e desconfiança sobre o empenho da polícia na investigação 

da morte do filho.  Lucinda é repreendida pelo chefe do departamento de polícia (que deseja 

expulsá-la) e também por Gustavo que ainda precisa lidar com o preconceito de alguns 

colegas em relação a sua sexualidade e tem noção do que viveu Davi. São mostradas 

passagens da vida de Davi antes dele sair da cidade natal: cantando no coral, trabalhando no 

mercadinho e com João no esconderijo (sem revelar a identidade de João ainda) 

experimentando o brinco ganhado de presente. Depois Davi (rosto machucado) indo embora 

da sua casa deixando a porta aberta. O caso Davi ganha repercussão após a denúncia de 

Alaíde e João descobre o que aconteceu. Nelson faz uma pregação e tenta confortar Alaíde, 

mas ela não dá ouvidos ao pastor. Lucinda procura Alaíde e se retrata conseguindo que Alaíde 

dê o depoimento. No relato, Alaíde fala do dia em que Davi foi embora (a porta que ficou 

aberta). Lucinda tenta resolver problemas que o filho está tendo na escola (sofre bullying) e 

questiona o posicionamento da escola para o caso do garoto. Alaíde fica mais uma noite sem 

dormir e sai andando pela rua até o local da morte do filho, enquanto os investigadores 

                                                             
110 Mais uma vez é empregado aqui outro significado para o termo ganhando o caráter de resumo, de síntese, da 

trama principal e alguns momentos relevantes de algumas subtramas.   
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quebram o sigilo do celular e ouvem as gravações recebidas por Davi: mensagens de Alaíde, 

de Shantall e Leo. Decidem ir atrás de Shantall e Leo.  

 

SINOPSE 02 

 

Lucinda discute com o ex-marido sobre os problemas do filho na escola. Ele não vê 

problema e acha que faz parte da infância implicar uns com os outros. A discussão sai dos 

problemas do filho e vai para a relação dos dois. Longe da discussão, Gustavo brinca com o 

filho de Lucinda e conversa com ele sobre o que está acontecendo na escola. Lucinda e 

Gustavo vão para o apartamento de Shantall. Ela se mostra disposta a ajudar depois que soube 

da morte do amigo. Os investigadores não conseguem achar Leo, mas Shantall sabe como 

achá-lo. São mostrados momentos do passado de Davi quando chegou na nova cidade: 

primeiro trabalho como serviços gerais em uma farmácia; como conheceu Shantall em uma 

festa noturna e depois Leo; Davi trabalhando como garçom e se mudando para dividir 

apartamento com Shantall. João e Célia chegam à cidade e estão frios um com o outro. São 

recebidos por Nelson e Mercedes que comentam pouco sobre o assassinato de Davi. João vai 

ver Alaíde. Eles conversam sobre a investigação da morte de Davi. Shantall encontra Leo. Ele 

resiste, mas ela o convence a falar com os policiais. Alaíde toma as providências para o 

velório. É ajudada por Maria que não demonstra muita boa vontade e acabam discutindo. 

Maria ofende a mãe comparando-as e se dizendo melhor esposa e mãe. César ameniza a 

situação. Leo fala com Lucinda e Gustavo e conta da fase em que Davi vendeu drogas nas 

festas e diz que isso acabou porque ele caiu em uma armadilha e terminou muito machucado e 

perdendo tudo. Lembra que ele e Shantall cuidaram de Davi. A polícia duvida e repreende 

Leo. Depois Gustavo conversa a sós com Leo e vai questionando a relação entre Leo e Davi e 

descobre que Leo gostava de Davi, mas que Davi mantinha uma relação com outro homem. 

São mostrados momentos do passado de Davi: nas festas vendendo drogas, dançando e 

ganhando dinheiro; furando a orelha sendo apoiado por Shantall; comprando os primeiros 

elementos que comporão a persona “Divina” em lojas e brechós; Davi flerta com Leo, mas 

foge dos avanços dele. Os investigadores recolhem pertences de Davi no apartamento. 

Shantall reconhece César de uma foto e diz que já o viu no quarto com Davi. Leo reconhece 

César como um cliente que armou contra Davi. Alaíde flagra uma discussão entre Maria e 

César no quarto do casal. Ela retira a neta da cama e deixa o casal sozinho. É mostrado um 

momento do passado de Davi: vendendo drogas para algumas pessoas e entre elas está César.  
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SINOPSE 03 

 

Lucinda acorda de ressaca e abusa de medicamentos para conseguir trabalhar. Na 

delegacia é pressionada pelo chefe para acelerar a investigação. Discute e ela é ameaçada. 

Gustavo a apoia, mas ela sabe que ele é o único e que não pode fazer muito. São mostrados 

momentos do passado de Davi: Em uma festa, César está com uma mulher, bebem e usam 

drogas. A mulher vai comprar mais e de longe César vê Davi vendendo. Os dois trocam 

olhares. Depois César se aproxima de Davi e pede segredo. Davi corta a conversa e se afasta. 

Tempos depois Davi em outra festa entra em um quarto e percebe as más intenções de dois 

homens, mas um terceiro fecha a porta. Davi apanha e tem as drogas e o dinheiro roubados. A 

porta se abre e ele vê César entrar e dividir a droga com os demais. Davi desmaia. Os 

investigadores vão buscar César no trabalho e ele não foi trabalhar. Vão para a casa de Alaíde 

e ele não está. Maria se nega a falar. Encontram César na casa de um parente dele e o 

conduzem para prestar novo depoimento. Na delegacia, o interrogam e César assume o vício. 

Lucinda o repreende tentando fazê-lo confessar que mantinha um caso com Davi, por isso as 

ligações. César diz que não matou, que sentia muita vergonha do que fez no passado. César 

lembra que armou pra Davi e que quando teve overdose, Davi cuidou dele. Ficou com ele no 

hospital e o levou para o apartamento (quando Shantall o viu) e que mesmo depois disso 

voltou a usar. Falavam-se porque César passou a dar notícias e contou sobre a doença do pai. 

No velório de Davi, Nelson faz uma pregação, mas não se aproxima de Alaíde. Lucinda pede 

que Gustavo tire foto das pessoas discretamente. Alaíde e João trocam lembranças sobre Davi 

e Alaíde expõe desejo de conhecer mais a vida do filho depois que ele foi embora. Lucinda se 

aproxima e diz que João ainda não deu o depoimento e nem a esposa. João fica 

desconfortável, mas promete ir à delegacia. João se afasta. Lucinda conversa com Alaíde 

(situação muito diferente do início) dizendo estar se empenhando para fazer justiça. São 

mostrados fragmentos do passado de Davi: o retorno para casa quando o pai está doente, a 

relação fria com Maria, estranheza do comportamento de César, o carinho e ao mesmo tempo 

a mágoa para com a mãe que quase não o encara por causa da cicatriz no rosto. Davi toma 

café e conversa frivolidades e sobre a gravidez de Maria. Depois Davi vai para o quarto do 

pai. Não se falam. Na saída, Maria é ríspida com Davi e ele vai embora (ela diz alguma coisa 

que ainda não é revelada). Shantall e Leo estão numa festa. Shantall leva um pendrive e pede 

para tocar a música de Divina. Ela e Leo dançam e bebem homenageando Davi. Alaíde 

conversa com César e quer que ele a leve onde Davi morava na outra cidade. Lucinda e 
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Gustavo repassam as últimas horas de Davi. Descartam os primeiros suspeitos. Lucinda 

recebe a ligação do ex-marido porque ela esqueceu de pegar o filho na escola. Lucinda vai 

pegar o filho no apartamento do ex. Gustavo vai curtir a noite de folga. Lucinda vê o filho 

machucado e o ensina método de defesa e depois o põe para dormir e no meio da noite acorda 

na cama ao lado dele. Liga pra Gustavo e pede as fotos do velório. Gustavo manda pelo 

celular. Lucinda manda resposta para ele falando as três pessoas que não estiveram presentes: 

Maria, Célia e Mercedes.  

 

 

SINOPSE 04 

 

Lucinda leva o filho para a escola e depois vai para a casa de Gustavo. Lucinda entra e 

um jovem rapaz sai. Lucinda quer comentar, mas Gustavo evita falar sobre o rapaz. Falam 

sobre o filho de Lucinda e como ela o ensinou a lutar. Gustavo acha errado, mas aceita. 

Decidem separar a investigação e cada um ir atrás de uma pessoa: Gustavo fala com Maria e 

Lucinda com João e Célia. Lucinda vai para a delegacia e ouve piada de um colega sobre 

Gustavo, ela tenta recriminá-lo, mas o Chefe aparece e ela evita conflito. Gustavo vai ao 

supermercado e espera o intervalo para falar com Maria. Eles conversam na cafeteria. Ela não 

fala muito, mas deixa claro a raiva que sente da situação e nega o envolvimento do marido 

com drogas. Corta a conversa e volta a trabalhar. São mostrados trechos da vida de Davi: ele 

limpa o bar e canta. Shantall ouve e diz que ele devia fazer show. Shantall arruma Davi e eles 

bebem e cantam e dançam no apartamento. Shantall o apelida de “Divina”. Shantall anuncia 

no palco e “Divina” canta pela primeira vez usando o brinco dado por João no passado. 

Agrada e faz pequeno sucesso. Num intervalo de um show, o telefone toca e César diz que 

Emanuel está muito doente. Lucinda vai até a casa de Nelson e Mercedes procurando por João 

e Célia. A empregada diz que eles não estão e deixa escapar que Célia não está hospedada na 

casa. Mercedes aparece e desmente a empregada dizendo que eles saíram juntos. Lucinda 

pergunta por que ela não foi ao velório e Mercedes diz que estava indisposta. Lucinda deixa 

recado dizendo que deseja falar com o jovem casal. Depois faz ligações pedindo o endereço 

da família de Célia. Gustavo espera Maria na saída do trabalho e oferece para levá-la em casa. 

Maria aceita. Eles param o carro na porta da casa de Alaíde. Gustavo volta a fazer perguntas 

sobre a relação de César e Davi e Maria desabafa sua raiva contra o irmão. Ela o culpa por 

tudo. Lembrança de Maria vendo Davi no quarto de Emanuel sem dizer nada ao pai doente. 

Maria o confronta na saída e confessa que ela o viu transando com um homem e contou tudo 
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ao pai e por isso Davi foi agredido. Maria se sente aliviada com a morte de Davi. Gustavo não 

faz mais perguntas para ela. Lucinda chega na casa dos pais de Célia e a vê na sala. Lucinda 

conversa com Célia sobre o dia do casamento e percebe o transtorno de Célia. Tenta forçar 

mais um pouco, mas Célia encerra a conversa. César aparece na casa de Alaíde e deseja 

conversar com Maria. Discutem e Maria fala da mágoa de saber que César teve ajuda de Davi 

no passado. Fica claro que ela carrega culpa e saber que o irmão foi capaz de fazer algo por 

ela, mesmo que indiretamente, a martiriza. Alaíde ouve a discussão do corredor. Gustavo 

chega e os dois estão conversando sobre Célia e Maria quando o colega volta a fazer piadas 

homofóbicas. Lucinda quer que Gustavo reaja e ele não faz nada. Na saída da delegacia, 

Lucinda avista o colega, se aproxima e dá um soco na cara. O colega cai machucado, mas 

levanta tentando reagir e os demais que estavam perto o seguram. Gustavo segura Lucinda e 

quando provocado, ele agride o colega. Lucinda e Gustavo fazem vigília dentro do carro na 

porta da casa de João. Lucinda deseja beber e as mãos tremem. Gustavo percebe, mas não fala 

nada. João chega, ela liga perguntando por ele e Mercedes atende e diz que ele ainda não 

chegou.  

 

 

SINOPSE 05 

 

Lucinda contrata os serviços do garoto de programa. Já está muito embriagada e deseja 

que ele fique abraçado com ela na cama. Gustavo pede quebra do sigilo telefônico da família 

de João, mas a autorização ainda não foi dada. Ele convence o técnico responsável a só fazer a 

quebra do sigilo de João e promete favores no futuro. Fazem acordo. Alaíde espera César no 

carro. Maria está na porta com um olhar de repreensão para a mãe e para o marido. César 

tenta beijá-la e ela recusa. César se despede da filha, entra no carro e dá partida. São 

mostrados momentos da vida de Davi: ele cantando e dançando para João no esconderijo, 

beijam-se pela primeira vez. Davi faz sexo com João. Maria vê, mas não consegue identificar 

João. Maria conta para Emanuel. João chega em casa e diz ao pai que estava conversando 

com o Davi. Emanuel vai à casa de Nelson e conta o que ouviu da filha e pede conselho. 

Nelson manda repreender Davi duramente. Emanuel chega em casa e há uma violenta 

discussão com o filho. Emanuel agride Davi e fere o rosto dele com a fivela do cinto. Davi vai 

embora de casa e procura João que o vê da janela, mas não vai ao seu encontro. Decepção de 

Davi. Gustavo consegue o histórico do telefone de João e tenta falar com Lucinda. Vai até a 

casa dela. Gustavo entra (tem a chave) e a vê na cama. Gustavo a leva para o chuveiro e dá 
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banho, depois faz café para ela. Os dois conversam sobre João e decidem segui-lo. Gustavo 

não quer deixar Lucinda sozinha. João é seguido pelos investigadores. Ele trabalha no 

escritório da rede de supermercados. Alaíde e César chegam ao apartamento de Davi e 

Shantall, entram. Shantall mostra a casa e o terraço para eles. Os detetives o veem saindo no 

final do expediente e indo para o antigo esconderijo de Davi. Lucinda e Gustavo o seguem e 

entram no velho casarão. João está deitado na velha cama no quartinho que foi o esconderijo 

de Davi. Alaíde está no quarto de Davi no apartamento dele e de Shantall e ela toca nos 

objetos do filho, vê as fotografias dele e as coisas da Divina Vox. Alaíde pega o brinco que 

Davi ganhou de João no passado. No esconderijo, Gustavo fotografa tudo pelo celular 

enquanto Lucinda conversa com João. Lembrança de João: Ele tenta ligar para Davi e quando 

Davi atende, João não consegue falar; João fica numa cafeteria vendo Davi entrar e sair do 

trabalho no bar; João assiste uma apresentação de Divina e eles se veem; João e Davi no 

terraço do prédio de Davi passam a noite juntos. João acorda e olha Davi dormindo e vai 

embora. João continua conversa dizendo que não conseguiu se despedir e que depois o viu no 

casamento e depois soube da morte. Os investigadores perguntam sobre o casamento com 

Célia e João confessa que estão em crise porque ela descobriu. Lucinda e Gustavo discutem 

sobre Célia ter uma motivação para o crime. Lucinda quer tomar depoimento de Célia 

novamente. Gustavo sabe pelo colega agredido que ele será afastado e Lucinda expulsa. 

Gustavo procura uma jornalista e faz um jogo de interesses com ela. A jornalista faz matéria 

falando sobre preconceito na delegacia que não permite dar a mesma atenção aos casos.  

 

 

SINOPSE 06 

 

Repercussão da matéria sobre homofobia na delegacia. O chefe do departamento 

repreende Gustavo, mas não o suspende e nem expulsa Lucinda para não piorar ainda mais a 

situação. Há um grupo de pessoas na porta da delegacia com faixas e cartazes. Entre as 

pessoas encontra-se Alaíde protestando. Lucinda e Gustavo estão saindo da delegacia e Alaíde 

os aborda exigindo explicação sobre o descaso da polícia (como acusa a matéria). Gustavo vai 

pegar a autorização para a quebra dos sigilos dos telefones e diz que a encontra para falarem 

com Célia. Alaíde ouve essa informação e questiona se Célia é suspeita e porquê. Lucinda 

encerra a conversa sem dar resposta a Alaíde. Lucinda tenta ligar para Célia. Lucinda vai à 

casa de Nelson e uma empregada deixa escapar que Célia não está morando lá. Lucinda vai à 

casa de Coutinho e encontra Célia que se recusa a falar. Lucinda diz que ela será intimada. O 
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que há no telefone de Célia são inúmeras chamadas rejeitadas nos últimos dias. Alaíde vai 

procurar Célia na casa de Nelson. Conversa com Mercedes. As duas se indispõem. Mercedes 

faz um comentário preconceituoso dizendo que Deus castigou Davi. Nelson interpõe-se entre 

elas. Alaíde vai embora. Célia aparece na delegacia com advogado e o pai. Ela dá depoimento 

por vontade própria. Célia se lembra da noite de núpcias e da briga com João no quarto do 

hotel. Os dois ficam sem dormir a noite toda cada um em um lugar da suíte. No outro dia ela 

sai do banho e vê a notícia na televisão e o quarto vazio sem João. Lucinda fala que muitos 

convidados não a viram durante uma hora na festa e que daria tempo para ela cometer o crime 

e voltar. Entende o que uma traição pode fazer com uma pessoa. O advogado corta a 

conversa. Célia diz que se isolou dentro do banheiro que se tivesse que matar alguém seria 

Mercedes pelo conselho que ela deu. Lembrança de Célia: ela vê o beijo, espantada, caminha 

para trás e se esbarra em Mercedes que apreensiva a leva para o banheiro e diz para suportar 

tudo. João ouve discussão dos pais sobre a visita de Alaíde. João repreende os pais e depois 

vai pedir desculpas a Alaíde. Alaíde quer saber por que a polícia quer falar com Célia. João 

conta que Célia viu o beijo entre eles. Surpresa de Alaíde ao saber do envolvimento de João e 

Davi. João fala da briga na lua de mel e de como soube da morte de Davi: lembrança de João 

no hotel. O sofrimento na escada de emergência. Alaíde diz que João não merecia Davi 

porque ele fez o filho dela sofrer muito. João vai embora. João procura Célia e pergunta o que 

a polícia queria com ela. Célia pede o divórcio. Lucinda e Gustavo conversam sobre 

Mercedes não contar tudo e querer afastar a polícia de João. Mercedes é suspeita.  

 

 

SINOPSE 07 

 

São mostrados fragmentos da vida de Davi: ele acorda e João não está mais no quarto. 

Tenta ligar e João não atende. Davi canta e Shantall apresenta um produtor que foi conhecer o 

trabalho dele e gosta do show. Dias depois Davi encontra uma conterrânea e ela fala que está 

comprando vestido para o casamento de João. Davi decide ir para o casamento. Chega à casa 

de Alaíde e surpreende a todos. Arruma-se para o casamento, mas antes passa no seu antigo 

esconderijo. Há o casamento celebrado por Nelson. Na fila dos cumprimentos, chega Davi. A 

maneira como Davi se veste e sua postura altiva geram olhares e comentários. Chama atenção 

de todos. Davi diz que o presente dele é cantar para o casal. Davi canta música "Codinome 

Beija-flor", de Cazuza, numa interpretação intensa. João faz sinal para Davi e vai para os 

fundos do palco. João e Davi conversam bem próximos e em tom baixo. Davi finalmente diz 
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tudo o que sempre esteve engasgado e João vai se desarmando. Ficam um longo período em 

silêncio, ouvindo o barulho da festa. João beija Davi que aos poucos corresponde. O beijo vira 

um longo e pesaroso abraço. É uma despedida. Célia vê tudo e quando sai, se esbarra em 

Mercedes. Lucinda surpreende Mercedes na administração da igreja. Ela conduz a 

investigadora para um lugar mais reservado. Lucinda questiona porque foram omitidos fatos 

do depoimento. Mercedes tenta negar, mas Lucinda diz o que Célia falou e Mercedes não 

nega, mas tenta justificar como um assunto delicado. Nelson interrompe a conversa dizendo 

que levou a esposa para casa e os dois foram dormir e souberam o que aconteceu depois. 

Lucinda liga pra Gustavo pedindo os históricos dos telefones dos celulares de toda a família 

de João. Maria arruma a filha para o culto e chama Alaíde para acompanhá-las, Alaíde não 

vai. Nelson convence João a fazer a pregação no lugar dele para ir acostumando-se. João não 

quer, mas o pai insiste. São mostrados fragmentos da vida de Davi: ele caminha pela estrada e 

um carro vem em sua direção e o cega pela luz do farol. O carro faz a volta e retorna, abre a 

porta e Davi entra. Não é revelado quem dirige o carro. Lucinda e Gustavo comparam os 

históricos e Mercedes fez ligações para Nelson e João, muito próximo à hora do crime, mas 

nenhuma foi atendida. Lucinda quer o GPS dos celulares dos dois. Gustavo e Lucinda vão até 

o técnico responsável e ele faz mediante nova negociação. Lucinda agencia um encontro entre 

ele e Gustavo. Lucinda descobre quem matou, mas não revela. Lucinda e Gustavo saem do 

carro e entram na igreja. Caminham até o altar. João para a pregação, Mercedes tenta intervir, 

mas Gustavo a contem. Fragmento da vida de Davi: a porta do carro abre, Nelson é o 

motorista. Davi entra no carro. Lucinda dá voz de prisão para Nelson. Momento da morte de 

Davi: Nelson e Davi conversam. Logo o assunto chega à relação de Davi e João. Nelson exige 

que ele vá embora e o trata como aberração. Discutem. Nelson agride Davi, que revida e 

desgoverna o carro, mas Nelson consegue parar. Davi sai correndo do carro e inicia-se a 

perseguição. Nelson atropela Davi, atingindo as pernas dele com a lateral do carro. Nelson sai 

do carro e vai ver como Davi está (para ter certeza da morte). Davi fica desnorteado e rasteja. 

Nelson apanha uma pedra e bate com força e repetidas vezes na cabeça de Davi. Davi morre. 

Nelson é retirado da igreja. Mercedes tenta abraçar João que a afasta. Na rua, Alaíde está 

chegando à igreja quando vê Nelson sendo preso. Eles trocam olhares. Mercedes chora na 

porta da igreja sendo amparada por alguns fieis. O carro da polícia vai embora. João sai da 

igreja apático, passa pela mãe e para diante de Alaíde. Os dois se olham longamente e 

choram. Não se tocam e nem dizem nada. João vai embora por um caminho e Alaíde por 

outro seguida por Maria.  
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Nelson já está na sala de interrogatório e confessa dando justificativa para o que fez. 

Gustavo sai da sala e faz algumas ligações. Shantall recebe a notícia e comemora sozinha no 

terraço do apartamento. Lucinda vai para a casa de Alaíde e as duas conversam na porta. 

Mercedes será acusada por destruir provas. Alaíde agradece Lucinda que vai embora. Alaíde 

lembra a última vez que viu o filho: Davi está sozinho em determinado local da festa e Alaíde 

aproxima-se dele. Ela percebe que ele está tentando se controlar e o acolhe. Davi diz que vai 

embora da festa. Alaíde pede que ele fique. Um pressentimento. Davi insiste em ir embora e 

avisa que caminhará para pensar em algumas coisas. Alaíde pede que ele fique mais uns dias. 

Ele não responde. Eles dois se despedem com uma troca de olhar profunda e demorada. 

Alaíde, emocionada, só consegue dizer: "meu, filho." Davi afasta-se. Alaíde o vê caminhando. 

Já distante, Davi lança um último olhar para a mãe. Algum tempo se passa: João é pastor em 

outra igreja. Termina o trabalho e é solitário e triste. Célia lança candidatura para cargo 

político. Shantall está nas festas controlando a distribuição de drogas. Maria e César recebem 

benção de um pastor após aconselhamento. Mercedes visita Nelson na cadeia. Alaíde reforma 

o antigo quarto de Davi para a neta. As duas pintam uma parede. Lucinda está em uma cena 

de crime quando Gustavo chega atrasado, iniciam investigação do assassinato de um jovem 

militante negro por preconceito racial.  

 

 

Perfil das personagens111 

 

NUCLEO LUCINDA:  

 

LUCINDA DA SILVA 

 

Mulher. Negra. Estatura mediana. Corpulenta. Heterossexual. 37 anos. Inteligente. 

Determinada. Forte senso de justiça. Incansável na dedicação ao trabalho de investigadora 

policial. Indisciplinada. Entende a diferença entre lei e justiça. Luta pelo que é justo. 

Divorciada (após inúmeras brigas) e mãe de Luiz. O casamento terminou por causa de um 

caso que ela teve com um colega de trabalho. O caso foi com um policial corrupto, que ela 

acabou denunciando, e por isso é hostilizada pelos demais colegas, com exceção de Gustavo, 

                                                             
111 A personagem de ficção é o elemento fundamental para essa criação e será discutida de maneira mais 

aprofundada nos capítulos que seguem na parte III deste trabalho.  
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novo investigador, seu parceiro. Com a guarda compartilhada, tenta administrar a carreira e o 

cuidado com o filho, a mágoa e rispidez do ex-marido. Busca um novo relacionamento, mas 

não está tendo sucesso. Bebe muito e cada vez mais desenvolve uma dependência. Ainda não 

se deu conta do vício, mas o colega Gustavo a alerta do perigo. No passado, foi uma 

delinquente juvenil e modificou seu comportamento ajudada por um policial que a orientou na 

vida. Essa figura paterna morre e ela se torna policial. De volta de um afastamento forçado 

(devido ao envolvimento afetivo com o policial corrupto), recebe o caso do assassinato de 

Davi. O caso mexe com preconceitos que ela tem e dos quais nem se dava conta. O filho vai 

demonstrar comportamentos atribuídos ao feminino e ela vai repreendê-lo e fará comentários 

ofensivos, na frente do parceiro. O crime investigado é um lugar de aprendizado e 

transformação para Lucinda e um disparador para modificar a sua relação com o parceiro, 

com o filho e com o trabalho.  

 

LUIZ DA SILVA 

 

Criança negra. Filho de Lucinda. 07 anos. É diferente, pois apresenta um 

comportamento atribuído ao feminino e sofre preconceitos numa sociedade heteroMercedes 

tiva e machista. Brinca com brinquedo "de meninas", experimenta maquiagem, roupa e 

sapatos da mãe. Num jantar dentro de casa, aparece maquiado e vestido como uma mulher e 

causa desconforto na mãe. Isso é uma lição para Lucinda, que aprende a reconhecer 

preconceitos nela e, através disso, aprofunda a sua compreensão do caso que investiga. Luiz é 

o motivador da transformação profunda de Lucinda. Sofrerá bullying na escola, tornando-se 

menos sociável, mas receberá apoio da mãe e vai aprender a se defender. 

 

ROBERTO DA SILVA 

 

Homem. Negro. 40 anos. Heterossexual. Alto. Robusto. Usa barba e bigode. Vaidoso. 

Sempre bem vestido. Amoroso, mas possessivo. Vê-se como bom pai e bom marido, 

acreditando que ser provedor de bens materiais para a família seria o mais importante. 

Surpreende-se ao descobrir que foi traído pela esposa. Fica magoado. Os dois têm inúmeras 

brigas. Separam-se. Agora lida com a ex-mulher e a guarda compartilhada. Ainda tem raiva 

de Lucinda e sente-se humilhado. Os problemas que o filho enfrentará na escola, ele atribuirá 

a Lucinda e à influência do parceiro dela e do caso que ela investiga. 
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GUSTAVO RAMOS 

 

Homem. Branco. Alto. Forte e atlético. Másculo. 30 anos. Cabelos pretos. Vaidoso, 

sempre muito arrumado. Astuto. Metódico. Inteligente. Disciplinado. Seguidor de regras. 

Homossexual. Seu comportamento e atitudes reforçam o estereótipo de macho alfa. Algo que 

parece uma estratégia para escapar de ser alvo de preconceitos na corporação. Porém, ouve 

piadas e indiretas, principalmente de Maciel, colega investigador. Está há um ano como 

investigador. Novo parceiro de Lucinda. Tem muito respeito e admiração por ela, pois ela já 

salvou a vida dele em uma perseguição com tiroteio (quando ele ainda era policial de rua). 

Faz as vezes de amigo, conselheiro e confidente de Lucinda. Cuida dela em alguns momentos 

de crise. Ninguém mais quer ser parceiro dela e, por isso, ele se oferece. O chefe do 

departamento quer que ele fique de olho em Lucinda, para mandá-la embora, mas Gustavo 

será fiel à amizade por ela. Está solteiro. Deseja ter uma família. Isso é fundamental para ele, 

pois cresceu sozinho em orfanato. 

Sua parceria com Lucinda vai ficar estremecida quando ela, numa situação específica 

com o filho, demonstrar preconceito. Eles vão discutir muito antes de voltarem à boa 

convivência.  

 

 

NUCLEO DAVI: 

 

DAVI PRATA MACHADO 

 

Homem. Negro. Estatura mediana. 24 anos. Homossexual.  

Quando jovem: introspectivo, tímido, temeroso e obediente. Sem vaidades ou atrativos 

físicos. Cantava na igreja e era motivo de orgulho para os pais e para a comunidade. Vestia-se 

sempre com roupas sociais discretas, seguindo o modelo do pai, Emanuel. Parecia esconder-se 

debaixo das roupas. A música era sua válvula de escape. Poucos amigos. Apaixonado pelo 

primo João, com quem passava muito tempo junto em locais-refúgio. Teve um caso amoroso 

com o primo. Quando descoberto, foi brutalmente agredido pelo pai. Ficou com uma cicatriz 

no rosto. Foi embora da cidade natal.  

Já adulto, tornou-se confiante, sedutor, altivo, sagaz, provocador e questionador. 

Corpo másculo, atlético de quem se exercita muito (o que causa uma estranheza devido ao seu 

comportamento e gestualidade delicados). Não esconde a cicatriz. Parece uma estrela do rock 
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andrógina, com maquiagem no olho e unhas pintadas. As roupas parecem sempre criar uma 

impressão de propositado desleixo, mas sensual. Cabeça raspada. Sua imagem é diferente, 

magnética, mas não grotesca. Tem olhos sempre bem maquiados o que o deixa com um olhar 

penetrante. Uma pessoa forte e sedutora. 

A vida foi difícil, usou e vendeu drogas, assim conheceu Shantall e Leo. Parou de usar 

e de traficar, mas ainda se relaciona com Leo, que é apaixonado por ele. Mora com Shantall e 

trabalharam juntos no bar como atendentes e garçons. Agora, faz apresentações (apresenta-se 

como Divina Vox), cantando em lugares alternativos. Continua a ter na música uma válvula 

de escape para suas angústias.  

 

ALAÍDE PRATA MACHADO 

 

Mulher. Branca. 50 anos. Estatura mediana. Corpo magro e frágil. Cabelos e olhos 

pretos. Quieta. Reservada. Fala pouco. Observadora. Cuidadosa. Carinhosa. Religiosa. 

Heterossexual. Mãe de Maria e Davi. Viúva. 

Casou-se muito cedo com o primeiro namorado (Emanuel). A religião moldou a sua 

vida desde sempre. Não fez ensino superior porque quis cuidar da família. Alaíde não fez 

nada para proteger o filho das agressões do pai e essa apatia a atormenta. Alaíde procurou 

Davi algumas vezes, mas a relação entre os dois nunca mais foi a mesma. Uma das vezes foi 

para avisar da doença de Emanuel. Depois da morte de Davi, Alaíde repensa a vida e 

modifica-se. Ela condena as atitudes do falecido marido e reconhece a sua parcela de culpa. 

Repreende Maria por tentar responsabilizar o irmão por todo o sofrimento da família, mesmo 

depois de morto. Por fim, Alaíde afasta-se da religião.  

 

EMANUEL MACHADO 

 

Homem. Negro. Alto. Muito corpulento. Parece estivador. No início da história, ele já 

está falecido. Casado com Alaíde e pai de Maria e Davi. Religioso. Arraigado de 

preconceitos. Muito preocupado com as aparências. Irmão de pastor, constituiu família muito 

cedo. Considerou-se um bom pai e um bom marido vivendo em retidão e exemplo de moral e 

bons costumes. Reprimiu muito o filho Davi, por não aceitar o comportamento diferente que 

ele apresentava desde muito novo. Repreende violentamente o filho por causa da sexualidade. 

Depois que o filho vai embora, a relação de marido e esposa não é mais a mesma. Aos 

poucos, adoece. Seu maior sofrimento é psicológico. Morre aos 45 anos.  
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MARIA PRATA MACHADO DE MORAES 

 

Mulher. Negra. 22 anos. Estatura mediana. Corpo volumoso. Controladora. Reprimida. 

Fala pouco. Às vezes deixa escapar alguma amargura e infelicidade. Frequenta a igreja, mas 

tem pouca fé. Reclama muito da vida. Tem os cabelos crespos na altura dos ombros, sempre 

escovados e presos. Não é uma mulher de muita vaidade. Irmã mais nova de Davi. Casou-se 

muito cedo porque engravidou. Mãe de Manuela, bebê de três anos. Carrega a culpa pelo que 

fez no passado contra o irmão. Ela flagrou uma troca de beijos entre Davi e outro homem, 

mas não conseguiu ver quem era. Eles não a viram. Ela contou tudo a Emanuel. Não mantinha 

relações com o irmão após a saída dele da cidade. Reprovou seu comportamento e atitude. 

Quando Davi retorna para visitar o pai doente, ela o despreza e confessa o que fez no passado 

(contou o que viu ao pai). Fica chocada ao perceber que não conhece o marido como 

imaginava, pois não podia imaginar que ele fosse viciado. Sente ainda mais raiva de Davi 

após a morte dele e quer que tudo se resolva o mais rápido possível, para seguir com sua vida. 

 

CÉSAR LUCAS DE MORAES 

 

Homem ruivo. 25 anos. Estatura mediana. Corpo comum. É encarregado do 

almoxarifado da rede “Deus é bom”. Casado com Maria e pai de Manuela. É um provedor e 

isso, para ele, basta. Muito trabalhador. Não deixa faltar nada na sua casa. Considera-se um 

bom pai e um bom marido. Durante a investigação, os policiais vão descobrir grande 

quantidade de ligações que César fazia e recebia de Davi. Os dois mantinham contato há seis 

meses. Em depoimento, César revela que numa das viagens de trabalho, onde dava 

treinamento para os profissionais das filiais, envolveu-se com drogas e acabou viciado em 

cocaína. Armou plano contra Davi, mas depois foi ajudado por ele, quando teve overdose. 

Tem recaída no vício.  

 

MANUELA MACHADO DE MORAES 

 

Filha única de César e Maria. Aproximadamente 3 anos. A aparência aproxima-se 

daquilo que é descrito como "sarará". Em alguns momentos da história, apenas a presença 

dela reforçará a ideia de amor, preocupação e medo do que o futuro possa trazer. Manuela vai 

ter uma conexão imediata com o tio Davi.  
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SHANTALL 

 

Mulher Transexual. Corpo feminino e sinuoso. Seios fartos. Tem pele branca e cabelos 

curtos desgrenhados em uma intensa cor de cenoura. 29 anos. Nome civil: Rodrigo Santos da 

Conceição. Nome social: Shantall. Ela quem cuida da aparência e do visual de Davi quando 

passa a se apresentar como DIVINA VOX. Shantall está aguardando a operação. Toma 

hormônios e vende drogas para fazer pé de meia. Vende cocaína no bar sem que o dono saiba. 

As drogas, ela recebe de Leo. Apesar disso, é muito boa gente. Acolhedora. Solidária. 

Humana. Tem o sonho de trabalhar com moda. Sente muito a morte de Davi. Durante a 

investigação, vai ser vítima de preconceito, como ao não ser tratada pelo nome social. Sempre 

foi atraída por Leo. 

 

LEO 

 

Homem. 27 anos. Bissexual. Louro. Usa barba e cabelo grande. Olhos muito claros. 

Corpo comum, com algumas tatuagens. Estatura mediana.  

Esperto. Gosta de levar vantagem e ter vida boa. Traficante de drogas de pequeno 

porte. Lucra com o repasse e fornecimento para festas privadas de classe média. Conheceu 

Davi através de Shantall, no bar. Shantall comprava na mão de Leo e revendia no bar. Davi 

quer entrar no esquema. Leo o coloca para vender em festas alternativas de classe média. Leo 

nutria um sentimento por Davi e só confessa isso para a polícia quando interrogado. Não 

corresponde ao interesse de Shantall.  

 

 

NUCLEO JOÃO: 

 

JOÃO MACHADO MENDONÇA 

 

Homem. Negro. Tom de pele claro. Cabelos e olhos pretos. Estatura mediana. Corpo 

comum. 26 anos. Homossexual, mas vive como heterossexual. Sério. Responsável. 

Introspectivo. De poucas palavras e poucos amigos. Não sabe diferenciar fé e religião. Seu 

principal conflito é saber-se homossexual, apaixonado pelo primo Davi, e ter de negar tudo 

por não achar correto, direito. Atribui tudo o que viveu no passado com Davi a uma aventura, 

uma experimentação típica da adolescência. Acredita que tudo o que sente, depois de tantos 



112 

 

anos, é uma provação. "Deus testando a sua fé". Depois que Davi foi embora, João arranjou 

uma namorada. Ficou noivo aos 23 anos (a história começa no dia do seu casamento), numa 

tentativa genuína de ser feliz naquilo que acredita e de receber bênçãos. No fundo, sabe que 

não ama Célia, apenas suporta toda a situação e está disposto a um sacrifício. Procurou Davi 

algumas vezes e martiriza-se por essa fraqueza. Sofre muito com o assassinato de Davi. Fica 

devastado ao descobrir o culpado e isso o faz repensar toda a sua vida.  

 

NELSON MACHADO 

 

Homem. Negro. Estatura mediana. Robusto e com barriga proeminente. 50 anos. Pai 

de João. Marido de Mercedes. Irmão de Emanuel. Pastor de uma igreja cristã evangélica. Um 

homem controlador que gosta de exercer poder e autoridade. Acredita naquilo que prega. Já é 

um líder religioso há mais de 20 anos. Tem muitos preconceitos e usa a religião e a fé para 

justificá-los. É machista, sexista e homofóbico. Vê no filho um sucessor para seu legado na 

igreja e na comunidade. Tem fundo de doações e faz trabalhos sociais. Deseja ter uma vida 

política, porém quer tudo isso através do filho e para isso o prepara. Não é de demonstrar 

sentimentos, pois tem autocontrole. Durante a investigação, Nelson vai se mostrar prestativo e 

agir como um pastor que cuida do seu rebanho, porém sua relação com a esposa ficará 

fragilizada, assim como a relação com o filho. Nelson não participará do funeral de Davi. Ao 

ser desmascarado, busca justificar o que fez, mas percebe-se só.  

 

MERCEDES MACHADO MEDONÇA 

 

Mulher. 50 anos. Branca. Cabelos muito loiros. Esposa de Nelson e mãe de João. 

Submissa às vontades do marido. Abnegada. Dedica-se à família e aos afazeres domésticos. 

Vai à igreja e segue os preceitos da religião. É uma sombra do marido. Tem medo de ficar 

sem a família e por isso é capaz de realizar ações condenáveis, porém a consciência pesada a 

leva a cometer alguns deslizes. Fica dilacerada ao perder o marido e o filho, que se torna frio 

com ela.  

 

CÉLIA 

 

Mulher. Branca. Asiática. Forte. Determinada. Feminina. Vinda de uma família rica. 

Bonita, elegante, vaidosa e preocupada com sua imagem e com a forma como será vista pelos 
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outros. Gosta de ser admirada. O crime e a crise no casamento são para ela uma vergonha. Se 

consome ao ver João cada vez mais distante e frio. Sofre porque não vive o que tinha 

sonhado. Ao saber do passado do marido, revolta-se, deseja fazê-lo sofrer, porém repensa as 

suas atitudes e a sua vida. Demonstra no final o quanto é forte, decidida e disposta a encontrar 

seu próprio caminho, longe de João.  

 

COUTINHO 

 

Homem. Asiático. 60 anos. Pai de Célia. Rico e influente. Fez fortuna no mercado 

imobiliário. É deputado Estadual. Percebe que Nelson tem desejo pelo poder e quer se realizar 

através do filho, João. Promete apoiar a candidatura de João para vereador. Deseja o melhor 

para a filha e só quer vê-la feliz. No fundo, não acha que João seja homem para sua filha.  

 

Lista de cenários e locações 

 

CENÁRIOS: 

 

- CASA DE LUCINDA - Casa de condomínio residencial. Único andar. Dois quartos. Um 

quarto dela e outro do filho. Existe uma desorganização na casa o que demonstra a vida agita 

e corrida de Lucinda. Ainda é possível ver objetos que lembram a vida de casada, como 

retratos da família e do casal.  

 

- APARTAMENTO DE ROBERTO - Lugar recém-habitado. Ainda com muito para 

organizar. Poucos móveis. Tudo muito prático e com somente o necessário. Dois quartos.  

 

- APARTAMENTO DE GUSTAVO - Lugar pequeno. Quarto e sala. Poucos móveis, mas 

tudo muito organizado e limpo. Demonstra a obsessão de Gustavo por limpeza e organização.  

 

- CASA DE ALAÍDE - Ambiente usado para o passado e o presente. Tipo casa do interior, 

com os cômodos amplos. Três quartos. O quarto de Davi permanece como ele deixou. Uma 

cama, armário e uma pequena cômoda. Maria, César e Manuela ocupam o quarto que sempre 

foi de Maria. O quarto de Alaíde modificou-se para virar quase um quarto de hospital, quando 

Emanuel teve câncer.  
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- ESCONDERIJO DE DAVI - Quarto de uma casa abandonada. Aqui, o verdadeiro quarto de 

Davi. Um lugar de projeção dos desejos, um refúgio para suas necessidades de expressões e 

representação do feminino. Espaço também de muitas lembranças e descobertas.  

 

- APARTAMENTO DE SHANTALL – Sala. Banheiro. Corredor. Dois quartos que ficam um 

de frente para o outro. Davi tem um quarto que lembra o velho esconderijo, porém é muito 

mais colorido e vibrante.  

 

- BAR - Grande salão onde Shantall trabalha como bartender e onde Davi vai se apresentar 

cantando nas primeiras vezes. Espaço para mesas e cadeiras, pista de dança e pequeno palco 

no fundo. Banheiros e um grande balcão de atendimento com muitas bebidas. Sempre 

animado. 

  

- IGREJA - Salão grande com altar. Continua a mesma coisa desde a época que Davi 

frequentava quando novo. Uma sala de administração que dá para ver a rua da janela.  

 

- CASA DE NELSON - Classe média alta. Moram Nelson e Mercedes. João e Célia ficam 

hospedados na casa dos pais porque a casa deles ainda não está pronta.  

 

- MERCADINHO DEUS É BOM – Estabelecimento comercial da família de Nelson no 

passado. Uma mercearia muito pequena com produtos de todos os tipos amontoados. Nelson e 

Mercedes trabalham auxiliados por João e Davi (adolescentes).  

 

- EMPÓRIO DEUS É BOM – Rede de supermercados no presente. Reflete o crescimento dos 

negócios da família de João. Grandes lojas com inúmeros funcionários.  

 

- DELEGACIA - Salas de depoimento. Corredores. Banheiros.  

 

- IML – Instituto Médico Legal. Corredores. Salas para o reconhecimento de corpos. 

Banheiros.  
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LOCAÇÕES: 

  

- ÁREA EXTERNA DE UM CLUBE - Onde acontece o casamento de João e Célia. Palco e 

backstage, banheiros, lugar para mesas e cadeiras, buffet.  

 

- ESTRADA - Onde acontece o assassinato de Davi. Entre o clube a cidade.  

 

- TERRAÇO DO APARTAMENTO DE SHANTALL E DAVI – Lugar onde Davi se 

encontra com João. Também onde Davi passa muitas horas contemplativo.  

 

- RUAS DE UMA PEQUENA CIDADE E DE UMA CIDADE GRANDE.  

 

 

Possíveis arcos dramáticos para outras temporadas  

 

T02 – Caso: Mário. Lucinda dedica-se a investigação do assassinato de um jovem militante 

negro por preconceito racial112.  

 

T03 - Caso: Tanuxa. Lucinda dedica-se a investigação do assassinato da travesti Tanuxa 

Jackson por transfobia113.  

 

T04 – Caso: Mãe Justina. Lucinda dedica-se a investigação do assassinato de uma mãe de 

santo dentro do terreiro de candomblé por intolerância religiosa.  

 

 

Roteiro do episódio piloto da série Caso Divina:  

 

 

 

 

                                                             
112 Livremente inspirado no caso do assassinato da vereadora, socióloga e militante Marielle Franco no Rio de 

Janeiro em 2018. 
113 Livremente inspirado no caso do assassinato da travesti Dandara dos Santos, ocorrido em fevereiro de 2017 

no Ceará.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
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ROTEIRO 

CASO: DIVINA - EPISÓDIO 01 

 

FADE OUT 

Ouve-se gravação de áudio de Alaíde feito no celular dela para 

Davi. 

 

Alaíde (v.o) 

Onde você está? Cheguei em casa e 

nada. Já foi embora? Nem me 

esperou. Queria... fica bem, viu? 

Se puder ligar, liga.  

 

01 EXT. PÁTIO DO CLUBE - NOITE 

Festa de casamento de João e Célia. Alaíde, Célia, Maria, 

César, Mercedes e Nelson estão próximos ao palco e ouvem Davi 

falar ao microfone. Davi não é mostrado frontalmente. Apenas 

sua silhueta na contraluz. 

 

Davi 

Eu vou cantar uma música que 

significa muito pra mim. É o meu 

presente...  

 

Todos olham para o pequeno palco. Alguns com aversão, outros 

com constrangimento. Alaíde é quem olha diferente na direção 

de Davi. Um misto de estranheza e admiração. Introdução da 

música "Codinome Beija Flor" de Cazuza.  

 

02 INT. QUARTO DE LUCINDA - NOITE 

Lucinda olha-se no espelho e está bonita usando um vestido que 

valoriza suas formas. A campainha da sua casa toca e ela sai 

do quarto.  
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03 EXT. PÁTIO DO CLUBE - NOITE 

Ouve-se Davi cantando "Codinome Beija-flor" numa interpretação 

intensa. É possível ver detalhes: das mãos com as unhas 

pintadas, do salto alto, da calça jeans apertada mostrando 

pernas torneadas, pulseiras e grandes argolas, a cabeça careca 

brilha refletindo a iluminação do palco. Algumas correntes em 

voltas no pescoço, blusa folgada cinza (parece velha e 

surrada), mas que deixa a mostra o torso bem definido e 

musculoso. Braços fortes e grandes. Detalhe do olho com 

grandes cílios postiços, da boca bem delineada e pintada de 

vermelho. Detalhe da grande cicatriz. Davi é alto e tem um 

porte atlético. Agora é possível vê-lo todo. Uma presença 

magnética no palco. João afasta-se discretamente. Célia olha 

em torno procurando-o. 

 

04 INT. SALA DA CASA DE LUCINDA - NOITE 

Ouve-se Davi cantando. Lucinda atende a porta da sua casa e 

entra Paulo. Jovem homem loiro, bonito e musculoso. Eles 

bebem, comem, fumam maconha, rolam pelo chão acariciando os 

corpos um do outro. Ele tira a camisa e Lucinda morde o peito 

dele. Ele afasta-se e derruba um vaso ornamental. Riem. 

 

05 INT. SALA DA CASA DE ALÁIDE - NOITE 

Ouve-se Davi cantando. Alaíde entra em casa. 

 

06 INT. QUARTO DE DAVI / CASA DE ALAÍDE - NOITE 

Ouve-se Davi cantando. Alaíde entra no quarto. Um ambiente 

muito limpo e organizado. Poucos objetos pessoais denunciam 

que o quarto pertenceu a um jovem rapaz. Alaíde senta-se na 

beirada da cama e fica diante da janela observando a noite.  
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07 EXT. PÁTIO DO CLUBE - NOITE 

Davi canta emocionado.  

 

08 INT.  SALA DA CASA DE LUCINDA - NOITE 

Ouve-se Davi cantando. Lucinda está sentada na parte alta do 

sofá. Paulo vai até ela e tira a calcinha de Lucinda com a 

boca. Lucinda segura a cabeça dele entre as suas pernas e 

geme. Paulo tira a cueca, coloca a camisinha, ergue Lucinda e 

a coloca contra a parede em cima do sofá. Transam em pé. A 

movimentação intensa dos corpos derruba o quadro com a foto da 

família: Lucinda, Roberto e o filho.  

 

09 EXT. ESTRADA PRÓXIMA DO CLUBE - NOITE 

Ouve-se Davi cantando. Vê-se Davi correr no meio da estrada. 

Descalço e com as roupas rasgadas. Davi cai no chão e se 

arrasta.  

 

10 INT. SALA DA CASA DE LUCINDA - NOITE 

Ouve-se Davi cantando. Lucinda abre a carteira, tira algumas 

notas de cem reais e entrega a Paulo que coloca no bolso da 

calça e termina de se vestir. Beijam-se. Paulo sai da sala e 

bate a porta da casa.  

 

11 EXT. PÁTIO DO CLUBE - NOITE 

Davi termina de cantar "Codinome Beija-flor" com uma mão 

tocando levemente a cicatriz e depois sendo erguida para cima. 

Recebe aplausos escassos. 

 

Davi 

Eu sou Divina Vox!  

 

12 INT. QUARTO DE DAVI / CASA DE ALAÍDE - AMANHECER 
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Coloca a bíblia na cama. Alaíde ergue a cabeça e fecha os 

olhos fazendo um longo silêncio. Ao seu lado está a bíblia 

aberta. O celular está no colo. Alaíde respira fundo tentando 

conter a emoção. Quando fala, faz um grande esforço para 

acreditar no que diz, mas é em vão.  

 

Alaíde 

Acredita: Deus é bom... É bom... É 

bom... / 

 

13 EXT. ESTRADA PRÓXIMA AO CLUBE - NOITE 

Em foco, vê-se o celular de Davi recebendo a chamada de 

Alaíde. O telefone está no chão, na beira da estrada. Vê-se, 

pela tela do celular, uma mensagem de áudio de Alaíde 

chegando. Adiante é possível ver, desfocado, dois vultos no 

final de uma luta corporal. Um caído no chão sendo agredido 

violentamente pelo outro que está de pé com o corpo curvado 

executando a ação. O agressor afasta-se do corpo, entra no 

carro e vai embora.  

 

14 INT. QUARTO DE DAVI / CASA DE ALAÍDE - AMANHECER 

Alaíde está no quarto de Davi ainda sentada na beirada da cama 

olhando o dia amanhecer pela janela. Segura o celular no colo. 

Parece anestesiada. Alguém que chorou uma noite inteira. 

Amanhece.  

 

15 EXT. ESTRADA PRÓXIMA AO CLUBE - AMANHECER 

O corpo de Davi está estendido na estrada.  

 

______________________________________________________________ 

VINHETA DE ABERTURA 

_____________________________________________________ 
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PRIMEIRO BLOCO 

 

16 EXT. FUNDO DO MERCADINHO – NOITE 

Davi (15 anos) e outro funcionário descarregam caixas com 

mercadorias de uma caminhonete. O outro funcionário está em 

cima da caminhonete e vai atirando as pequenas caixas para 

Davi que monta pilhas no carrinho e depois leva para dentro. 

Davi entra com uma pilha.  

 

17 INT. DEPÓSITO DO MERCADINHO – NOITE 

João (17 anos) sobe no carrinho e Davi não consegue mais 

empurrar.  

 

João 

Cadê a sua força? 

Davi 

Acabou faz tempo. 

João 

Falta muito? 

Davi 

O caminhão está cheio.  

João 

Eu ajudo e depois te deixo em 

casa.  

  

18 EXT. FUNDO DO MERCADINHO – NOITE  

Davi (15) e João (17) empurram carrinhos numa competição na 

direção da caminhonete. Divertem-se. Já próximos da 

caminhonete, João retira a camisa e começa a ajudar a empilhar 

as caixas. Davi observa o corpo de João. João percebe e eles 

trocam olhares de interesse, atraídos um pelo outro. O 

funcionário vem do fundo da caminhonete e a aproximação quebra 

o clima. Ambos disfarçam.    
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19 INT. SALA DA CASA DE LUCINDA - DIA 

Lucinda dorme no sofá da sala da sua casa. Está vestida com as 

roupas do dia anterior. A campainha toca e ela desperta 

atordoada. Senta-se no sofá e demora para situar-se onde está.  

 

Roberto (v.o.) 

Lucinda! 

 

Lucinda ainda ouve sons misturados de risos, gemidos, o som do 

vaso ornamental quebrando. Aos poucos ela desperta ouvindo 

Roberto chamando.  

 

Roberto (v.o.) 

Lucinda! 

 

Tenta arrumar a sala (recolhe garrafas de bebidas, bituca de 

maconha, restos de comida espalhados, cacos do vaso 

ornamental) colocando a bagunça na cozinha. Veste a calcinha. 

Continua o som da campainha e a voz de Roberto chamando por 

Lucinda. Ela abre a porta. O filho a abraça.  

 

Lucinda 

Você devia estar na escola.  

 

Luís entra correndo para dentro da casa. Roberto fala ao mesmo 

tempo em que entra na casa.  

 

Roberto 

Ele deixou material aqui.  

 

Lucinda fecha a porta. Roberto percebe a situação do lugar, vê 

o quadro com a foto da família quebrado, mas nada diz.  
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Lucinda 

Senta. Faço um café. 

Roberto 

Não dá tempo.  

 

Silêncio entre eles. Roberto caminha pela sala e observa a 

bagunça do lugar. Lucinda fica constrangida. Luís entra na 

sala colocando material escolar na mochila. Roberto caminha 

para a saída e abre a porta. 

 

Luís 

Tchau, mãe! 

 

Lucinda beija Luís e o conduz até a saída. Lucinda e Roberto 

encaram-se. 

Roberto 

É melhor você arrumar isso para 

quando ele voltar. 

 

Roberto sai e bate a porta com força.  

 

20 EXT. FRENTE DA CASA DE LUCINDA - DIA 

Luís entra no carro. Roberto caminha para o carro, entra e 

observa Lucinda vendo-os da janela.  

 

21 INT. SALA DA CASA DE LUCINDA - DIA 

Lucinda vê da janela o carro se afastar. O celular toca. Ela 

demora para achar o telefone que está dentro do encosto do 

sofá e, quando encontra, vem junto a camisinha usada na noite 

anterior. Lucinda atende. 

 

Lucinda 

O que foi? 
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22 INT. CORREDOR DELEGACIA – DIA  

Gustavo fala baixo tentando disfarçar.  

  

Gustavo 

Cadê você? Vem logo pra delegacia. 

Já perguntou duas vezes. Tem 

ocorrência pra gente.  

 

Gustavo desliga o celular.  

 

23 INT. CARRO DE LUCINDA – DIA  

Lucinda dirige. O carro está uma bagunça com muito lixo 

acumulado. Restos e embalagens de comida, roupas, brinquedos 

de criança. Quando o sinal para, Lucinda, procura algo embaixo 

do seu banco e depois embaixo do banco do passageiro. Tira 

algumas pequenas garrafas vazias e as atira no fundo do carro. 

Encontra duas pequenas garrafas de vodca: uma cheia e outra 

pela metade. Uma caneca térmica está no suporte entre os 

bancos do motorista e do passageiro. Lucinda abre a garrafa 

que está pela metade e bebe. Respira fundo e de olhos 

fechados. Abre a outra e despeja o líquido dentro da caneca e 

fecha. Sinal abre e Lucinda segue.  

 

24 INT. LANCHONETE PRÓXIMA À DELEGACIA – DIA  

Lucinda entra na lanchonete com a caneca. Compra café e 

despeja o líquido dentro da caneca. Sai da lanchonete bebendo. 

 

25 INT. CORREDOR / DELEGACIA – DIA  

Lucinda cumprimenta algumas pessoas com gestos. Vê, pelo 

vidro, que Gustavo está na sala do Chefe do Departamento. 

Lucinda entra.  

 

26 INT. SALA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO / DELEGACIA – DIA 



124 

 

Lucinda bate na porta e entra. Gustavo está sentado de frente 

para o delegado Cardoso. 

 

Lucinda 

Delegado. 

Delegado Cardoso 

Finalmente. 

Lucinda 

Engarrafamento.  

Delegado Cardoso 

Salvador vai continuar 

engarrafada. Quem não pode 

continuar atrasando o trabalho da 

polícia é você.  

 

Lucinda se senta. 

 

Delegado Cardoso 

Enquanto você não chegava, eu 

estava esclarecendo a seu 

companheiro aqui que acharam pouco 

o meu trabalho e me incumbiram de 

mais uma delegacia. Se já não 

bastasse a quantidade de 

municípios que tem na minha área, 

ainda mais essa... mais 

trabalho...  

 

Lucinda 

Crime de ódio. Gustavo me disse.  

Gustavo 

Mas a área que a gente cobre não 

acontece/ 

Delegado Cardoso 
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Essas coisas sempre acontecem, 

Gustavo. Só muda o nome.  

 

O delegado Cardoso entrega um papel a Gustavo.  

 

Delegado Cardoso 

Está aí a localidade. É em Simões 

Filho. Pelo comunicado parece que 

se encaixa nesse tipo de delito. 

 

Os investigadores levantam-se. Gustavo sai. Lucinda está para 

sair quando para, olha para o Delegado e fecha a porta 

deixando Gustavo para fora. Lucinda aproxima-se.  

 

Delegado Cardoso 

O que foi? 

Lucinda 

Esse tipo de crime... Não é muito 

meu negócio, Delegado. 

Delegado Cardoso 

A corregedoria permitiu seu 

retorno depois de tudo o que você 

fez.  

 

Lucinda fica desconfortável.  

 

Delegado Cardoso 

Por mim, você nem aqui estava. 

Mas, já que voltou. Seu negócio é 

o que eu mandar. Se não estiver 

satisfeita, saia. Vai ser uma pena 

perder uma profissional da sua 

competência, mas aguentaremos.  

Lucinda sai da sala.  
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27 INT. SALA DO CAFÉ / DELEGACIA – DIA  

Lucinda entra acompanhada de Gustavo. Há outros policiais na 

sala comendo, bebendo e conversando. Enquanto Gustavo pega 

biscoitos. Lucinda enche a caneca térmica com café. Na saída, 

os dois ouvem Vinicius. 

 

Vinícius 

Katy Mahoney agora é de outro 

departamento. Exclusiva.  

 

Lucinda retorna.  

 

Lucinda 

Qual o problema, Vinicius? Quer 

resolver alguma coisa comigo.  

Vinícius 

Não falei com você, Lucinda.  

Lucinda 

Falou com quem então? 

 

Os demais dão risada. Gustavo sai na frente. Vinícius levanta-

se e caminha até Lucinda.  

 

Vinícius 

Quando querem falar de você, o 

pessoal te chama de dedo-duro.  

 

Vinícius vai apanhar mais café. O clima muda e os demais 

colegas desviam o olhar dela. Lucinda sai.   

 

28 INT. CORREDOR / DELEGACIA – DIA 

Gustavo anda rápido. Lucinda adianta o passo para alcançá-lo. 

Caminham em silêncio. 
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29 EXT. ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA – DIA 

Lucinda e Gustavo caminham em direção ao carro dela. Lucinda 

fala enquanto abre a porta.  

 

Lucinda 

Está bagunçado. Filho pequeno é foda.  

 

Entram no carro. 

 

30 INT. CARRO DE LUCINDA / RUA – DIA 

Gustavo observa as condições do carro de Lucinda e a 

quantidade de garrafas de bebidas. Gustavo apanha algumas 

garrafas e atira para o fundo do carro. Trocam olhares, mas 

nada dizem.  

 

31 EXT. PATIO DA IGREJA – DIA 

João (19 anos), ajuda Mercedes a separar bijuterias e por 

preços para vender no bazar montado no espaço. Estão sentados 

e na frente deles uma mesa com uma espécie de mostruário de 

bijuterias. Espalhados pelo espaço, estão cestos, prateleiras 

e araras com objetos e roupas. João tira de uma caixa um 

grande brinco com pedrarias coloridas. Apenas um. Mostra a 

Mercedes.  

 

João 

Está faltando o outro pra fechar o 

par.  

Mercedes 

Joga fora. Ninguém daqui vai 

querer uma coisa dessa. Ainda mais 

faltando um par. Parece... joga 

fora.  
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João, disfarçadamente, coloca o brinco no bolso.  

 

32 INT. COZINHA DA CASA DE ALAÍDE - DIA 

Alaíde coa café em coador de pano. Maria entra na cozinha com 

a filha pequena e ajuda a preparar o café da manhã. 

 

Maria 

Ainda está dormindo? 

Alaíde 

Não voltou pra casa. Acho que foi 

embora. 

Maria 

Melhor. 

Alaíde 

Não fale assim, Maria.  

 

Sentam-se à mesa e tomam café da manhã. César entra na 

cozinha. Está abatido.  

 

Maria 

Que fique por lá. Depois daquele 

papelão que ele fez? É melhor 

mesmo que fique bem longe. 

 

Comem em silêncio.  

 

33 INT. CARRO DE LUCINDA / ESTRADA PRÓXIMA AO CLUBE - DIA 

Lucinda e Gustavo chegam ao local do crime. Gustavo sai do 

carro e se afasta. Lucinda pega a caneca, tenta beber, mas 

acabou. Contrariada, deixa a caneca e sai do carro.  

 

34 EXT. ESTRADA PRÓXIMA AO CLUBE - DIA 

Lucinda passa direto por Gustavo em direção a área com as 

fitas zebradas que isolam a cena do crime. Já existem curiosos 
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no local. Lucinda observa a cena do crime. Gustavo caminha até 

o policial responsável pelo isolamento da área e conversam 

afastados. Gustavo, devagar, aproxima-se de Lucinda ao mesmo 

tempo em que ela se abaixa e se inclina sobre o corpo.  

 

Lucinda 

Não foi latrocínio. Dinheiro e 

objetos de valor estão espalhados.  

Gustavo 

Os documentos também.  

Lucinda 

Olha as roupas, as unhas. Dá pra 

ver a maquiagem apesar do sangue. 

Gustavo 

Tem muito sangue. 

Lucinda 

Teve muita raiva. Violência. Viu 

os sinais de luta corporal? 

Gustavo 

Vi. Pode ter sido crime passional? 

Lucinda 

Ou vingança, ou alguma espécie de 

punição. 

 

Lucinda se levanta. Vê adiante uma pedra com sangue. 

Lucinda 

Já tem identificação? 

 

Gustavo chama um policial mais velho que auxilia no local. O 

policial aproxima-se deles. 

Gustavo 

Ele conhecia a vítima.  

 

35 EXT. FRENTE DA CASA DE ALAÍDE - DIA 
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Lucinda e Gustavo chegam à casa de Alaíde. Quem abre a porta é 

César. 

 

36 INT. SALA DA CASA DE ALAÍDE - DIA 

Lucinda e Gustavo entram logo após César.  

 

César 

Eu vou chamar. 

 

César faz menção de sair da sala, mas Alaíde entra.  

 

César 

Dona Alaíde, eles querem falar com 

a senhora.  

 

Cumprimentam-na.  

 

Lucinda 

Sou a investigadora Lucinda e esse 

é meu parceiro, Gustavo.  

Alaíde 

Aconteceu alguma coisa? 

Gustavo 

Não quer se sentar?  

Alaíde 

O que foi? 

Lucinda 

Infelizmente não temos uma boa 

notícia/ 

 

Alaíde 

Meu filho? 
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Gustavo aquiesce. Maria entra na sala, trazendo Manuela no 

colo, vinda do interior da casa e aproxima-se de César.  

 

Lucinda 

Foi encontrado um corpo na 

estrada. Achamos os documentos, 

mas é preciso reconhecer...  

 

Alaíde, em choque, sai da sala e Lucinda cala-se. Todos a 

seguem. 

  

37 INT. COZINHA DA CASA DE ALAÍDE - DIA 

Alaíde apanha o celular em cima da mesa e faz ligação. Todos 

observam-na em silêncio. Alaíde fala olhando para Maria e 

mantendo o celular na orelha. 

 

Alaíde 

Não atende. Deve estar dormindo, 

não é? Mandei mensagem. Quando 

ouvir, ele vai retornar. Vai sim.  

 

Desliga. Faz um esforço para conter a emoção. Liga novamente.  

 

Alaíde 

Voltou pra casa dele na madrugada 

mesmo. Não é ele.  

 

Aos poucos Alaíde vai se dando conta do que aconteceu. Senta-

se na cadeira e fica absorta. Maria faz uma ligação do seu 

celular. 

 

Maria 

Alô? Tio... 
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Maria sai da cozinha falando ao celular. Lucinda senta-se à 

mesa na frente de Alaíde.   

 

38 EXT. RUA DO ESCONDERIJO – ENTARDECER 

Davi caminha devagar e para diante de uma casa muito velha e 

abandonada. Observa ao seu redor e, não vendo outra pessoa, 

passa por debaixo da cerca velha, atravessa o matagal que 

tomou conta do lugar, passando pela porta de entrada e as 

janelas do primeiro andar da casa. Tudo fechado por tábuas. 

Davi vai para a lateral da casa e escala uma árvore que tem 

grossos galhos e permite acesso ao telhado da parte de cima. 

Davi tira a tela de proteção da janela e entra.  

 

39  INT. QUARTO/ESCONDERIJO DE DAVI – ENTARDECER 

Davi entra. É um velho quarto, mas está cheio de coisas como 

um manequim desfigurado, fotos de artistas pop, recortes de 

revistas com homens e mulheres, muitas peças de vestuário 

feminino, principalmente sapatos de salto alto, algumas 

bijuterias e maquiagens. Tem uma cama velha com muitas 

revistas empilhadas como um colchão e uma pequena penteadeira 

com espelho manchado e rachado. Em cima da penteadeira está o 

brinco com pedrarias coloridas. Davi, sorrindo, põe o brinco 

na orelha e vê sua imagem no espelho. Depois guarda o brinco e 

toca na orelha que não tem furo.  

 

40 INT. SALA 01 DO IML - DIA 

Lucinda e Gustavo acompanham Alaíde. César e Maria estão 

próximos também. Um funcionário do IML explica o procedimento.  

 

Funcionário IML 

Quando a senhora estiver pronta... 

Vou estar do outro lado. Abro a 

cortina. 
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Alaíde 

Sem cortina... sem nada entre a 

gente. 

 

41 INT. CORREDOR 01 DO IML - DIA 

Lucinda, Gustavo e César ficam no corredor perpendicular a 

sala 02. Observam Alaíde respirar fundo e se afastar junto com 

Maria em direção a sala 02. 

 

42 INT. SALA 02 DO IML - DIA 

Alaíde e Maria estão de pé diante de uma maca com um corpo 

coberto por um lençol. Próximo a maca, numa espécie de balcão 

há plástico preto (para transportar corpo) e objetos pessoais 

de Davi. Alaíde vê, mas não se aproxima. O funcionário retira 

o lençol.  

 

43 INT. CORREDOR 01 DO IML - DIA 

Os investigadores ouvem os gritos de Alaíde.  

 

44 INT. SALA 02 DO IML - DIA 

Um grito gutural. Alaíde está agarrada ao corpo do filho. O 

funcionário e Maria conseguem afastá-la, mas Alaíde abandona-

se no chão. Tem uma expressão de pura dor.  

______________________________________________________________ 

 

VINHETA DE PASSAGEM DE BLOCO - INTERVALO COMERCIAL 

______________________________________________________________ 

 

SEGUNDO BLOCO 

 

45 EXT. CLUBE – NOITE 

Logo após a apresentação de Davi no casamento. Davi e Alaíde 

estão sentados em um canto mais afastado da festa. É possível 
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ouvir barulhos vindos do salão. Os dois estão em silêncio. 

Alaíde olha para Davi algumas vezes.  

 

Davi 

E então? 

Alaíde 

O que? 

Davi 

O que achou? 

 

Silêncio.  

 

Alaíde 

Diferente... Divina... Eu não 

entendo dessas coisas de arte. 

Davi 

Não precisa entender.  

 

Silêncio. Muito devagar e um pouco hesitante, Alaíde toca na 

cicatriz no rosto do filho. Um grande esforço dos dois para 

conter a emoção que o toque na cicatriz desperta. Alaíde tira 

a mão. Mas um longo silêncio até os dois conseguirem se olhar 

mais uma vez.   

 

Alaíde 

Achei diferente. 

 

46 INT. CARRO DE CÉSAR / ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA - 

ENTARDECER 

César vê Maria conduzindo Alaíde para o carro. Elas entram. 

Alaíde senta-se atrás. Está abatida e em choque. César dá 

partida.  

 

47 EXT. ESTRADA PRÓXIMA AO CLUBE - ENTARDECER 
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O carro de César passa devagar pelo local do crime. Ainda 

isolado com as fitas zebradas da polícia. Alaíde vê alguns 

curiosos passarem, outros tirarem selfies no local do crime. 

Alaíde permanece imóvel dentro do carro. Está absorta. Aos 

poucos ouve o diálogo que teve com Davi na noite anterior.  

 

Davi(v.o.) 

Eu já estou indo. 

Alaíde(v.o.) 

É cedo. Fica mais um pouquinho. 

Fica, filho.  

 

Alaíde respira fundo e fecha os olhos evitando ver os curiosos 

que continuam a tirar selfies no local.  

 

48 INT. SALA 01 DE INVESTIGAÇÃO/DELEGACIA - NOITE 

Lucinda e Gustavo conversam, enquanto fazem os primeiros 

levantamentos. Gustavo pesquisa na internet e vê algumas 

notícias de apresentações de Davi como Divina Vox em lugares 

alternativos. Coloca um fone em uma orelha e ouve alguma 

música de Divina Vox.  

 

Gustavo 

Divina Vox.  

Lucinda 

O que é isso? 

 

Gustavo 

O nome artístico de Davi. Fazia 

shows. E pelo que estou ouvindo era 

muito bom. 

 

Gustavo vira a tela do computador para Lucinda. Mostra fotos 

de Davi como Divina. Em uma das fotos está Shantall. Estão 
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felizes na foto. Ao fundo está João, meio escondido. Lucinda 

faz um muxoxo para as imagens. 

 

Lucinda 

Parecia um palhaço. 

 

Gustavo lança olhar de reprovação para Lucinda, retirando o 

fone do ouvido.  

 

Gustavo 

Isso não justifica o que aconteceu. 

Lucinda 

Não estou dizendo que justifica, 

mas esse tipo de gente é 

provocativa/ 

Gustavo 

Esse tipo de gente? 

Lucinda 

Você entendeu. 

 

Gustavo faz menção de responder, mas Lucinda corta. 

 

Lucinda 

Precisamos tomar os depoimentos. O 

quanto antes, melhor.  

Gustavo (contrariado) 

Faço a lista dos familiares.  

Lucinda 

Eu vou checar os convidados que 

estavam na festa.  

 

Concentram-se em suas atividades. 

 

49 INT. SALÃO PRINCIPAL DA IGREJA – NOITE 
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Davi (17 anos) canta na igreja no altar. É assistido por 

membros da igreja em destaque: Emanuel, Alaíde, Maria e o 

namorado, César. Ouve-se o final da canção e todos aplaudem. 

Ele é cumprimentado por Nelson que pega o microfone e elogia o 

dom de Davi. 

 

50 INT. SALA DA CASA DE ALAÍDE - NOITE 

Maria e Alaíde entram em casa.  

 

Alaíde 

Cadê Manuela? 

Maria 

César foi buscar na casa de tio 

Nelson. 

 

Alaíde cruza a sala enquanto Maria fala.  

Maria 

Quer que eu faça alguma coisa pra 

senhora comer? 

Alaíde 

Depois.  

 

Alaíde sai da sala.  

 

51 INT. QUARTO DE ALAÍDE - NOITE 

Alaíde está deitada na cama, mas não consegue dormir. Senta-se 

na cama, abre a gaveta do criado-mudo e apanha uma bíblia. 

Abre a bíblia em Salmos 31:19 e lê. 

 

Alaíde 

Como é grande a tua bondade, que 

reservaste para aqueles que te 

temem/ 
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Alaíde chora. No começo um choro miúdo que cresce e até virar 

um acesso de raiva. Alaíde atira a bíblia contra a parede do 

quarto e quebra o espelho. Fica em silêncio vendo a pouca luz 

da rua entrar pela janela e iluminar a bíblia no chão coberta 

por alguns cacos de vidro. Aos poucos Alaíde se acalma. Volta 

a fazer silêncio no quarto quando Alaíde ouve a porta da sala 

sendo destrancada. Alaíde se levanta e sai do quarto. 

 

52 INT. SALA / CASA DE ALAÍDE - NOITE 

Ambiente escuro. Alaíde está de pé encostada na parede do 

corredor observando Davi segurando a porta aberta. A luz da 

rua revela Davi. Leva uma mochila nas costas. Tem um curativo 

mal feito no rosto tapando o olho esquerdo. Davi sente a 

presença da mãe e olha de soslaio na direção de Alaíde que faz 

menção de dizer alguma coisa, mas desiste. Alaíde tapa a boca 

para abafar o próprio choro. Davi sai, mas não fecha a porta. 

Alaíde, rápida, atravessa a sala e sai. 

 

53 EXT. FRENTE DA CASA DE ALAÍDE – NOITE 

Alaíde caminha rápido procurando por Davi. Não há ninguém na 

rua. Alaíde, aos poucos, cai em si. Retorna para dentro de 

casa, mas não fecha a porta.  

 

54 INT. SALA DA CASA DE ALAÍDE – NOITE/DIA 

Alaíde senta-se no sofá que fica bem de frente para a porta. 

Alaíde fica absorta parecendo esperar algo ou alguém. Time-

lapse do amanhecer do dia. Alaíde continua na mesma posição de 

espera.  

 

55 INT. SALA DE INVESTIGAÇÃO 01/DELEGACIA - DIA 

Gustavo e Lucinda alternam-se recolhendo depoimentos de alguns 

participantes da festa de casamento. Ora ela, ora ele, ora os 

dois.  

 



139 

 

Maria 

Ele saiu daqui faz tempo. Apareceu 

poucas vezes. Eu mesma não sabia 

nada da vida dele. Do que ele 

fazia. Tomei até um susto quando o 

vi daquele jeito.  

 

Telefone de Lucinda toca. Ela vê a chamada de Roberto. Não 

atende. Gustavo a observa.  

 

Maria 

Tenho pena da minha mãe que é uma 

coitada, mas dele... A gente colhe 

o que planta.  

 

 

ELIPSE 

 

Lucinda toma o depoimento de Celeste sem Gustavo. O telefone 

toca. Novamente Roberto. Lucinda desliga o aparelho.  

 

 

 

Celeste 

Uma pena. Uma pena. A vida tem 

dessas coisas, não é mesmo? 

Encontrei com ele na rua... 

assim... do nada... Eu estava 

procurando um vestido para o 

casamento. Falei pra ele que 

estava responsável pela cerimônia. 

Essa minha vida de cuidar dos 

outros... Organizei o casamento 

todo e esqueci de comprar um 
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vestido pra mim. Olha que loucura! 

Esqueci. Completamente! Ele ainda 

me deu dicas de lojas próximo ao 

bairro que ele morava. Uma graça 

de pessoa. Alto. Forte. Um homão. 

Pena que era daquele jeito... Não 

que isso tenha importância. Longe 

de mim julgar os outros. Cada um é 

cada um, não é mesmo? Mas quando 

olhei pra ele ontem naquele palco, 

pensei: que pena! 

 

56 INT. CORREDOR/DELEGACIA - DIA 

Lucinda sai da sala de investigação 01. Pela janela de vidro é 

possível ver César um pouco tenso. Lucinda liga o celular. 

Gustavo atravessa o corredor e vem em direção a ela.  

 

Lucinda 

Tenho que ligar pro meu mari/Roberto. 

Gustavo 

Algum problema? 

Lucinda 

Não sei. Mas coisa boa não é. 

Gustavo 

Eu pego o depoimento dele.  

 

Gustavo entra na sala e pela janela vê-se ele sentar-se à mesa 

diante de César e abrir um bloco de notas.  

 

57 INT. SALA DE INVESTIGAÇÃO 01/DELEGACIA - DIA 

Gustavo toma depoimento de César que vez e outra funga e limpa 

o escorrimento do nariz.  

 

César 
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Nunca tive intimidade com ele. 

Nunca. O vi poucas vezes, quando 

apareceu por aqui, e só. Acho que 

foi quando o pai deles morreu. 

Câncer. Foi bem triste. Trocamos 

meia palavra. Eles não falam 

muito. Sei que ele e o pai eram 

brigados. Não me interesso pelo 

que não é da minha conta. Minha 

preocupação é com a minha família. 

Minha filha vai ser bem criada.  

 

ELIPSE 

 

Gustavo toma depoimento de Mercedes.   

 

Mercedes 

Lembro dele jovenzinho, cantando na 

igreja. Um doce de criança. 

Trabalhou conosco no mercadinho, 

quando jovem. Depois, foi embora e 

nunca mais tivemos notícias. Vi 

ontem, depois de bastante tempo. O 

que aconteceu foi... Alaíde deve 

estar... Eu sou mãe também, 

entende? E, por um filho... Não 

posso ajudar muito porque fiquei 

indisposta e fomos pra casa antes 

da festa terminar. Eu e meu marido.  

 

ELIPSE 

 

Gustavo e Lucinda tomam depoimento de Coutinho. 
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Coutinho 

Não fazia ideia de quem era. Vi 

quando subiu no palco e começou a 

cantar. Disseram que era um 

parente de João. Nunca soube. Esse 

crime... acho que não deve ter 

nada a ver com o casamento da 

minha filha. Esse tipo de gente... 

Todo dia tem casos assim na mídia. 

Arriscam-se demais e aí acontece 

essas coisas.  

 

ELIPSE 

 

Gustavo e Lucinda tomam depoimento de Nelson. 

 

Nelson 

Uma noite tão linda. Fiz a 

cerimônia. Uma benção. É só ver as 

fotos dos noivos, da festa. Estava 

tudo perfeito até acontecer essa 

fatalidade. Meu sobrinho. Nossas 

famílias são muito próximas. 

Membros da minha igreja. Nossos 

filhos foram criados juntos e sob 

os mesmos ensinamentos, os mesmos 

valores, retidão, mas, 

infelizmente, nem todos são 

escolhidos, nem todos entendem os 

sacrifícios que precisamos fazer 

para alcançar comunhão e graça. 

Queria poder acolhê-lo e orientá-

lo num caminho melhor, mas ele 

afastou-se da igreja e foi embora 



143 

 

da cidade. Cortou laços com todos. 

Deus sabe o que faz... se meu 

irmão estivesse vivo, não sei se 

suportaria ver o filho daquele 

jeito. Não ficamos muito na festa. 

Levei minha esposa pra casa. Ela 

sentiu-se mal. Logo fomos dormir 

e, hoje cedo, Maria ligou pra 

nossa casa contando dessa 

fatalidade. João ainda não foi 

avisado. Queria poupá-lo. Ele está 

em lua de mel. Vou pedir que a 

Mercedes dê a notícia. Ela tem 

mais jeito. 

 

ELIPSE 

 

Lucinda e Gustavo estão diante de Alaíde. Há um 

constrangimento em Lucinda. Alaíde está abatida, mas firme.   

 

58 EXT. FRENTE DA DELEGACIA - DIA 

César e Maria chegam de carro, trazendo Alaíde. Alaíde desce 

do carro e logo alguns profissionais da imprensa a cercam, são 

poucos. Clarissa Azevedo toma à frente e Cristiano a segue 

fazendo sinal para o cinegrafista filmar. 

 

Clarissa Azevedo 

A polícia já tem algum suspeito?  

 

Alaíde assusta-se e não responde. César e Maria a conduzem 

para a delegacia. César empurra Cristiano que se preparava 

para perguntar. 

 

César 
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Ela perdeu o filho!  

 

Alaíde ainda ouve as falas de Clarissa Azevedo. 

 

Clarissa Azevedo 

É nosso trabalho. Informar. Se a 

gente não fala, quem vai saber o 

que aconteceu? 

 

César, Maria e Alaíde entram na delegacia.  

 

59 INT. BANHEIRO/DELEGACIA - DIA 

Lucinda, diante do espelho, faz uma ligação do celular e se 

maquia para disfarçar o inchaço no rosto.  

 

Lucinda 

Briga? Como ele está? Machucaram 

ele? Pergunte o que aconteceu na 

escola. Obrigue. Você é pai dele. 

Agora não posso. Quando sair daqui 

passo no seu apartamento e pego. 

Não posso. Ainda tenho que recolher 

depoimentos. 

 

Alaíde sai de um dos reservados e Lucinda está de costas para 

ela.  

 

Lucinda 

Aquele caso do viado que mataram na 

estrada.  

 

Lucinda vira-se e vê Alaíde. As duas mulheres encaram-se. 

Lucinda, constrangida, desliga o telefone.  
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______________________________________________________________ 

VINHETA PASSAGEM DE BLOCO - INTERVALO COMERCIAL 

______________________________________________________________ 

 

TERCEIRO BLOCO 

 

60 INT. BANHEIRO/DELEGACIA - DIA 

Lucinda percebe o erro cometido, mas Alaíde sai, sem dar 

chance para reparações.   

 

61 INT. CORREDOR/FRENTE DA SALA DE INVESTIGAÇÃO 01 / 

DELEGACIA - DIA 

Alaíde, revoltada sai do banheiro e passa por Gustavo que está 

na porta da sala.  

 

Gustavo 

D. Alaíde, já estamos prontos. 

 

César e Maria aproximam-se. 

 

 

Alaíde 

Prontos pra que? 

 

Lucinda sai do banheiro e as duas mulheres trocam olhares e 

Gustavo percebe que alguma coisa está errada. Alaíde sai 

apressada seguida por César e Maria.  

 

Gustavo 

Você/ 

Lucinda 

Fudi com tudo.  
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62 EXT. FRENTE DA DELEGACIA - DIA 

Alaíde sai e para sem saber o que fazer. Olha para os poucos 

profissionais da imprensa e foca em Clarissa Azevedo. Lucinda 

anda na direção de Clarissa Azevedo. Cristiano percebe e manda 

o cinegrafista ligar a câmera. Clarissa Azevedo se adianta e 

fala posicionando o celular para gravar o áudio. 

 

Clarissa Azevedo 

Como foi o depoimento? 

Alaíde 

Não teve depoimento. 

 

O cinegrafista grava e Cristiano se posiciona melhor.  

 

Clarissa Azevedo 

Por quê? 

Alaíde 

A polícia não está interessada. 

 

Os demais repórteres aproximam-se e também gravam por 

celulares, outras câmeras e tiram fotos.  

 

Alaíde 

Para eles é apenas mais um.  

Clarissa Azevedo 

A senhora acha que a polícia está 

sendo negligente? 

Alaíde 

Não querem investigar porque meu 

filho vivia do jeito dele.  

Cristiano 

Que jeito? Explica melhor.  

Alaíde 
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Davi... era gay.  

Cristiano 

A senhora acha que esse foi o 

motivo da morte? 

 

Alaíde não responde. 

 

Clarissa Azevedo 

Essa possível falta de empenho na 

investigação, a senhora acha que é 

pelo fato de que seu filho era 

homossexual? 

 

Policiais aparecem e afastam os repórteres isolando a frente 

da delegacia. César aproveita a situação e conduz Alaíde para 

o carro junto com Maria. Clarissa Azevedo dá a volta e entra 

em um carro e segue o carro de César. 

 

63 INT. SUÍTE DE NÚPCIAS - DIA 

Ambiente amplo com cômodos que se isolam por portas de correr. 

No chão da suíte tem objetos, flores destruídas, vidros de 

taças e de garrafas quebrados, talheres, cacos de louça e 

comida espalhados pelo chão. João, ainda vestido de noivo 

(roupas rasgadas e com manchas de sangue), está na pequena 

sala deitado no sofá, mas não dorme. A televisão está ligada 

passando programa de notícias sensacionalistas. Atmosfera do 

lugar denuncia horas depois de uma briga acalorada. Célia 

(usando roupão, banho recém-tomado, mas com o rosto inchado de 

quem chorou muito) sai do banheiro e no quarto apanha um 

vestido, vê, pelo espelho do quarto, que João a observa. Célia 

fecha a porta de correr.  

 

64 INT. SALA DO DELEGADO CARDOSO/DELEGACIA - DIA 
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Lucinda está sentada diante do delegado. Cardoso está 

contrariado vendo as notícias pelo celular. Vira a tela para 

Lucinda cada vez que encontra algo novo. Fala num crescente de 

raiva e irritação. 

 

Delegado Cardoso 

Está em tudo que é lugar: Polícia 

preconceituosa; Polícia seletiva; 

Polícia não quer solucionar caso 

Divina. Já tem até nome: Caso 

Divina! 

Lucinda 

Eu não fiz por mal. 

Delegado Cardoso 

Não tinha que ter feito. Nem por 

mal e nem por bem.  

Lucinda 

Foi só um comentário.  

Delegado Cardoso 

Só?  

Lucinda 

A imprensa também se aproveita 

disso pra fazer sensacionalismo/  

 

Delegado Cardoso 

Cala a boca. 

Lucinda 

Não fala/ 

Delegado Cardoso 

Não o quê? Não uma porra. Eu falo 

como eu quiser. Quem é o chefe 

daqui? 

 

Silêncio. 



149 

 

 

Delegado Cardoso 

É você? 

 

Silêncio. 

 

Delegado Cardoso 

Responde, caralho. 

 

Longo silêncio. 

 

Lucinda 

Não.  

Delegado Cardoso 

Não é você. Sou eu! Eu! Tudo o que 

acontece nessa delegacia quem tem 

que dar conta sou eu. Quando você 

apronta das suas... quando você faz 

bagunça... quem arruma sou eu.  

 

Longo silêncio. Delegado Cardoso tenta se acalmar.  

 

Delegado Cardoso  

Suas atitudes têm consequências, 

Lucinda. 

 

Lucinda e Delegado Cardoso encaram-se em silêncio por um breve 

tempo. Lucinda desvia o olhar.  

 

Delegado Cardoso 

Todo mundo merece uma segunda 

chance. Acredito nisso. De 

verdade. Mas não pode abusar da 

sorte.  
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Lucinda pigarreia e passa as mãos nos lábios ressecados.  

 

Delegado Cardoso 

Resolve isso.  

 

Lucinda se levanta e sai. Delegado Cardoso volta a olhar as 

notícias no celular.  

 

Delegado Cardoso 

Caso Divina. Puta merda! 

 

65 INT. SUÍTE DE NÚPCIAS - DIA 

João vê televisão. O programa sensacionalista “De Última Hora” 

é transmitido ao vivo.  

 

Geraldo 

Tivemos notícias do movimento no 

Hospital Geral do Estado e agora 

vamos para a Delegacia Central. 

Quem está lá é o repórter 

Cristiano. O que está acontecendo 

por aí, Cristiano?  

 

Entra na tela a imagem de Cristiano na frente da delegacia.  

 

Cristiano 

Trago novas informações sobre o 

caso do assassinato na estrada. O 

corpo foi identificado como sendo o 

de Davi Prata Machado antigo 

morador da cidade que estava aqui 

para um casamento, uma celebração 
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de família, quando foi brutalmente 

assassinado.  

 

Aparece na tela a imagem de Davi. João fica por um tempo 

atônito com o olhar fixo na televisão. Depois, rápido, apanha 

o celular e sai da suíte. A porta de saída do quarto bate e 

Célia abre a porta de correr, não vê João. A televisão ligada 

chama atenção e Célia aproxima-se devagar e se senta no sofá. 

Aumenta o volume usando o controle remoto.  

 

Cristiano 

A mãe da vítima, a senhora Alaíde 

Prata Machado, fez uma declaração 

polêmica mais cedo. Vejam. 

 

Entra a gravação pela câmera do cinegrafista. 

 

Alaíde 

Não querem investigar porque meu 

filho vivia do jeito dele.  

Cristiano 

Que jeito? Explica melhor.  

Alaíde 

Davi... era gay.  

Cristiano 

A senhora acha que esse foi o 

motivo da morte? 

 

Fim da gravação. Volta a repórter. 

 

Cristiano 

A senhora Alaíde foi embora sem 

falar mais com a imprensa deixando 

essa polêmica no ar. A polícia 
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estaria fazendo corpo-mole? Ou a 

polícia está fazendo o trabalho 

dela investigando minuciosamente a 

vida de Davi e descobrindo coisas 

que podem ter levado ao seu 

assassinato? Existem fotos nas 

redes sociais mostrando que Davi 

vivia como travesti fazendo shows 

na noite usando o nome de Divina 

Vox.  

Geraldo 

E a polícia já se manifestou sobre 

essas declarações da mãe? 

Cristiano 

Ainda não.  

Geraldo 

Muito obrigado, Cristiano. 

Qualquer novidade, chama. A gente 

vai até você porque o povo quer 

saber. 

 

Encerra transmissão de Cristiano. Aparece frase na tela do 

estúdio: “Travesti morta na beira da estrada”.  

 

Geraldo 

Produção, tenta falar com a mãe da 

vítima. O povo quer saber dessa 

história. Se a polícia não está 

fazendo o trabalho dela, tem que 

fazer. Não interessa se a vítima 

era assim ou era assado. Tem que 

investigar. Agora... se a polícia 

está investigando e achou coisa... 

porque vocês bem sabem como é essa 
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vida de quem trabalha na noite. É 

caminho sem volta. Produção, liga 

para a delegacia. O povo quer um 

esclarecimento do delegado: a 

polícia está ou não está 

investigando o assassinato de 

Davi? Davi, não. Divina. O povo 

quer saber: Quem matou Divina Vox. 

Não sai daí. Voltamos já, já.  

 

Antes da passagem de bloco, a imagem vai fechando na tela do 

estúdio que muda a frase: “Quem matou Divina Vox?”. Célia fica 

estarrecida olhando fixamente para a televisão.  

 

66 INT. SALA DO DELEGADO CARDOSO/DELEGACIA - DIA 

Gustavo está sentado. Delegado Cardoso está de pé ao seu lado 

encostado à mesa.   

 

Delegado Cardoso 

Gustavo, você ainda é novo. Tem 

todo um futuro dentro dessa 

corporação. É só saber agir. Fica 

de olho. 

 

Gustavo tenta dizer algo, mas Cardoso segura seus ombros e o 

gesto o silencia. 

  

Delegado Cardoso 

Quem faz lambança uma vez, faz 

sempre. Ela deixou a delegacia 

mais suja do que pau de 

galinheiro. Quando a merda 

estourou, a corregedoria caiu 

matando em cima de mim porque 
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tinha policial corrupto sendo 

denunciado por policial amante. 

Olha o puteiro! E eu fiquei de 

cafetina otária que não sabe 

cuidar do negócio.  

 

Gustavo desvencilha-se e afasta-se. 

 

Gustavo 

Lucinda é uma boa investigadora.  

Delegado Cardoso 

Foi boa. Estou te falando porque 

tenho experiência. Conheço o tipo. 

Escrota! Quando apronta é sempre 

feio e no final sai de bonita. 

Marido ficou de corno. Tadeu foi 

preso. E Lucinda? Afastada. Ou 

seja: férias. Descansou e agora 

está de volta pra aprontar mais 

uma das dela. Mas dessa vez... ela 

cai. Se não quiser cair junto, me 

avisa qualquer deslize. Mais uma 

besteira e eu entrego pra 

corregedoria.  

 

Nova reaproximação do Chefe.  

 

Delegado Cardoso 

Não estou pedindo que seja dedo-

duro, mas pense na corporação. Se 

Lucinda tiver qualquer atitude que 

possa comprometer nosso trabalho...  

 

Gustavo sai da sala.  
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67 INT. BAR / ENTARDECER 

Lucinda bebe uma dose e pede mais outra. O telefone toca e 

pela tela é possível ver o nome: Roberto. Lucinda termina de 

beber e atende. 

 

Lucinda 

Já estou indo.  

 

Lucinda paga e sai do bar.  

 

68 INT. SALA / APARTAMENTO ROBERTO – NOITE 

Roberto abre a porta e Lucinda vai entrando. Lucinda fica de 

pé no meio da sala. 

 

Lucinda 

Cadê ele? 

Roberto 

Está no quarto. Pedi para ficar lá 

enquanto a gente conversa.  

 

Lucinda 

Por que ele brigou? 

Roberto 

Liguei pra escola e a professora 

disse que os colegas estão 

chamando ele de viadinho. Dessa 

vez ele ficou agressivo.  

Lucinda 

Dessa vez? 

Roberto 

Na primeira vez que aconteceu, 

aconselhei a falar com a 

professora. 
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Lucinda 

Só isso? Não me surpreende que ele 

ainda esteja sendo alvo de piada. 

O pai não é exemplo. 

Roberto 

Como é? 

Lucinda 

Ele está intimidado pelos outros. 

Tem que aprender a ser forte, a 

ser mais duro.  

Roberto 

Luís tem sete anos.  

Lucinda 

É de pequeno que se faz o grande. 

Não é conversando com a 

professora, dizendo o que os 

colegas fizeram com ele que vai 

melhorar a situação.  

Roberto 

Luís é uma criança, Lucinda.  

 

Lucinda 

Que não pode crescer assim... 

desse jeito.  

Roberto 

Que jeito? 

 

Roberto aproxima-se de Lucinda.  

 

Lucinda 

Eu vou falar com ele. 

Roberto 

Se eu não sou modelo pra nosso 

filho. Você acha que pode ser? 



157 

 

Toda vez que eu te vejo você está 

cheirando a bebida... 

 

Lucinda afasta-se de Roberto e caminha em direção ao corredor. 

 

Roberto 

Ele não te contou nada, Lucinda. 

Por que será? 

 

Lucinda para. Luís está no corredor e ouviu tudo. Roberto 

também o vê. Ficam os três se olhando.  

 

69 INT. SUÍTE DE NÚPCIAS - NOITE 

João e Célia estão no quarto sentados na cama. Lado a lado. 

Célia está calma. João está letárgico com o rosto inchado de 

quem chorou muito.  

 

Célia 

Arruma as malas. Eu vou trocar as 

passagens. 

 

João, incrédulo, encara Célia. 

 

Célia 

Nossa viagem já tinha acabado, 

João. Muito antes disso ter 

acontecido.  

 

Célia levanta-se e sai. João continua no mesmo lugar. 

 

70 INT. SALA / CASA DE LUCINDA – NOITE 

Gustavo bate na porta e aperta a sirene diversas vezes. 

Lucinda demora, mas atende.  
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Gustavo 

Você não atende telefone. Não 

responde mensagem.  

Lucinda 

Estava ocupada.  

Gustavo 

Quero falar com você. 

Lucinda 

Estou esperando alguém. 

Gustavo 

Assim? 

Lucinda 

Não pedi opinião. Pedi? 

Gustavo 

Vou ser breve. 

Lucinda 

Amanhã. 

 

Encaram-se. Lucinda afasta-se e deixa Gustavo entrar. Gustavo 

vê a bagunça do lugar. Há sobras de comidas espalhadas em 

embalagens e pratos. Algumas garrafas de bebidas espalhas pelo 

chão, no sofá e pelos cantos da sala. Na mesa há mais garrafas 

vazias e uma sacola grande com garrafas ainda cheias. Lucinda 

senta-se à mesa e Gustavo senta-se na frente dela.  

 

Gustavo 

Cardoso me chamou pra conversar. 

Queria saber como você anda. 

 

Lucinda vira uma garrafa de bebida na boca ao mesmo tempo que 

encara Gustavo.  

 

Gustavo 

Não disse nada. 
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Lucinda 

Bom.  

 

Lucinda oferece bebida a Gustavo que recusa.  

 

Gustavo 

Eu estou preocupado com você. 

Lucinda 

Eu sei cuidar de mim. 

Gustavo 

Sabe? 

Lucinda 

Sempre soube.  

Gustavo 

Então que porra foi que aconteceu 

antes da mulher dá o depoimento? 

 

Silêncio de Lucinda. 

 

Gustavo 

Explica.  

Lucinda 

Vai dar sermão? Não bebi o 

suficiente pra suportar isso. 

Gustavo 

Você está vacilando, Lucinda.  

Lucinda 

Se mete com sua vida, Gustavo.  

Gustavo 

Estou aqui porque te considero... 

te devo muito.  

Lucinda 

Vai embora e a dívida está paga. 

Eu quero paz.  
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Silêncio entre eles. Lucinda bebe mais.  

 

Lucinda 

E eu pensando que você tinha 

alguma coisa importante pra/  

Gustavo 

Estou tentando. Todo mundo 

querendo a sua cabeça na delegacia 

e... olha para você! Atrasa e 

quando chega está alterada. Dá pra 

ver a cara inchada, o cheiro de 

cachaça.  

 

Lucinda bebe como uma provocação. Gustavo irrita-se e vai 

tomar a garrafa das mãos de Lucinda. Medem forças disputando o 

objeto. Os dois se sujam com a bebida. Gustavo consegue 

arrancar a garrafa das mãos de Lucinda.  

 

Gustavo 

Porra, Lucinda!   

 

Lucinda apanha uma garrafa vazia da mesa e atira na direção de 

Gustavo que se esquiva.  

 

Lucinda 

Vá tomá no cu.  

 

Lucinda, ri sarcástica.  

 

Lucinda 

Queria ofender, mas acabei 

agradando. Tomar no cu, você 

gosta.  
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Gustavo respira fundo. 

 

Lucinda 

Controla não. Deixa sair esse 

viado raivoso.  

 

Mais risos de Lucinda. Gustavo pega as garrafas da sacola e 

sai da sala. Lucinda o segue.   

 

71 INT. COZINHA / CASA DE LUCINDA – NOITE 

Gustavo, rápido, chega a pia. Lucinda, cai no meio da cozinha. 

Gustavo abre as garrafas e despeja o líquido na pia. Lucinda 

continua no chão. Encaram-se por um longo tempo em silêncio. 

Gustavo, passa por cima de Lucinda e sai. Lucinda ouve a porta 

da sala bater com força.  

 

72 INT. COZINHA / CASA DE ALAÍDE – DIA 

Manuela está sentada à mesa observando Alaíde que prepara algo 

para criança no fogão. Alaíde termina de fazer e coloca a 

comida no prato. Entram na cozinha Nelson e Maria.  

 

Maria 

Olha, mãe, quem veio ver a senhora. 

 

Alaíde olha para a bíblia que Nelson carrega nas mãos e depois 

para Maria.  

 

Nelson 

Se a montanha não vai a Maomé... 

não é isso que dizem? 

Alaíde 

Deve ser. 

Nelson 
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Não apareceu no culto.  

Alaíde 

Ando com a cabeça cheia.  

Nelson 

Eu sei. 

 

Maria pega Manuela e o prato de comida. 

Maria 

Vem com a mamãe, Manu. Vou te dar 

comida na sala. Deixa a vovó 

conversar com o titio Nelson.  

 

Nelson dá um beijo na cabeça de Manuela. Maria sai levando a 

criança.  

 

Alaíde 

Senta aí, Nelson. Eu vou fazer um 

café.  

 

Nelson senta-se e observa Alaíde colocando água no bule e 

depois acendendo o fogo. Alaíde senta-se. Fica um de frente 

para o outro.  

 

Nelson 

Mercedes queria vir, mas tinha que 

resolver pendências da igreja. 

Sabe como ela é. Não consegue 

parar até que tudo esteja em 

ordem. 

 

Alaíde sorri cordialmente, mas é um sorriso murcho.  

 

Nelson 

Como você está? 
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Alaíde suspira. Silêncio.  

 

Nelson 

A polícia já tem algum suspeito? 

Alaíde 

Não sei. Mesmo se tivesse, não me 

diriam nada.  

Nelson 

O que aconteceu? 

Alaíde 

Não viu o que estão falando? Está 

em tudo quanto é lugar... parece 

que mesmo depois de morto Davi não 

vai ter paz.  

Nelson 

Filha, estou aqui não só como seu 

cunhado, mas como seu pastor. 

 

Alaíde 

Nelson/ 

Nelson 

Não é bom se afastar da sua 

congregação nesse momento. Mais do 

que nunca você precisa encontrar 

conforto na igreja, na sua 

comunidade.  

 

Nelson tenta tocar a mão de Alaíde, mas ela recolhe a mão e 

levanta-se. Alaíde coa o café com coador de pano.  

 

Nelson 

Você está angustiada. Quando 

estamos assim é fácil não pensar 
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em mais nada a não ser na nossa 

dor, mas filha, nesse momento é 

que você mais precisa da fé. Não 

dê as costas pra Deus. Deus é bo/  

 

Alaíde queima-se derramando café na pia e o bule no chão. Isso 

interrompe a fala de Nelson que se aproxima para ajudá-la. 

Alaíde aciona a torneira deixando a água cair sobre a mão 

queimada. Maria entra na cozinha e logo aparece César.  

 

Alaíde 

Foi Deus quem deu as costas pra 

mim, pra Davi. 

Nelson 

Não fala assim, Alaíde.  

Alaíde 

Eu deveria falar como? Hum? Como?  

Nelson 

Você está passando por uma 

provação. 

Alaíde 

Provação? Pra quê? Por quê? 

Nelson 

Deus/ 

Alaíde 

Meu filho morreu, Nelson. Davi... 

que você viu crescer... que você 

conhecia... Davi! Mataram ele no 

meio de uma estrada... ele morreu 

sozinho... eu fiquei a noite 

toda... meu peito apertado... 

alguma coisa estava errada... eu 

sabia... senti. Mãe sente essas 

coisas. Ajoelhei e orei e pedi 
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tanto... pedi que nada de ruim 

acontecesse... orei tantas vezes 

e... nada. Deus não fez nada. 

Maria 

Mãe! 

 

Um longo silêncio na cozinha é quebrado pelo início do choro 

de Manuela na sala. César sai da cozinha. Alaíde olha para a 

bíblia em cima da mesa e depois olha para Nelson por um longo 

tempo. Nelson não sustenta o olhar. Alaíde aproxima-se dele e 

fala quase em um sussurro.  

 

Alaíde 

Aprendi uma coisa: Deus nunca foi 

bom e está piorando.  

 

73 INT. QUARTO DE LUCINDA – DIA 

Lucinda acorda. Põe as mãos na cabeça. Sente dor. O relógio 

digital em cima do criado mudo marca 13:00 horas. Lucinda 

levanta-se e vê o quarto desarrumado. Pisa no celular. Apanha 

o aparelho do chão. Senta-se na cama. Respira fundo. Faz 

ligação. Não é atendida. Tenta mais uma vez. Lucinda grava 

mensagem de áudio.  

 

Lucinda 

Gustavo. Te liguei. Ontem... Eu 

fiz besteira. Não devia. Falei 

aquelas coisas... sei que te 

ofendi.  

 

74 INT. BANHEIRO / CASA DE LUCINDA – DIA 

Lucinda toma banho demorado. 

 

Lucinda (V.O.) 
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Eu me descontrolei. Cabeça anda 

muito cheia. Eu também bebi além 

da conta... não devia. Desculpa.  

 

75 INT. COZINHA / CASA DE LUCINDA – DIA 

Lucinda toma pílulas e bebe água direto da garrafa na 

geladeira. Bebe muita água.  

 

Lucinda 

Hoje vou falar com a mãe... 

Alaíde. Não vamos perder o caso. 

Vou pedir desculpas. (riso 

amargurado) Ultimamente é o que 

mais faço...   

 

76 EXT. RUA – NOITE 

Davi (19 anos) está parado diante do mercadinho “Deus é bom”. 

Tem o curativo no rosto e carrega uma mochila nas costas. Davi 

apanha uma pedra faz menção de atirar, mas não atira. Ouve 

latido de cachorro. Davi solta a pedra e vai embora correndo.   

 

77 INT. FRENTE DA CASA DE ALAÍDE - NOITE 

Lucinda estaciona. Fica absorta por um curto período de tempo. 

Contraí os lábios e olha para o acúmulo de pequenas garrafas 

no fundo do carro. Lucinda sai do carro. 

 

78 EXT. FRENTE DA CASA DE ALAÍDE - NOITE 

Lucinda toca a sirene e aguarda. Depois de alguns minutos, 

Alaíde abre a porta. Encaram-se em silêncio por alguns 

minutos. Tempo suficiente para Lucinda entender que não será 

convidada.   

 

Lucinda 

Vim me desculpar. 
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Alaíde fecha a porta atrás de si e aproxima-se de Lucinda.  

 

Lucinda 

Eu errei.  

Alaíde 

Você não foi a primeira a falar 

assim dele.  

Lucinda 

Dona Alaíde/ 

Alaíde 

Só não esperava que depois do que 

aconteceu isso ainda continuaria. 

As pessoas podem ser muito ruins, 

detetive. Muito.  

Silêncio. 

 

Alaíde 

Tem filhos, detetive? 

 

Silêncio. Lucinda desvia o olhar.  

 

Alaíde 

As mães fazem tudo pra proteger os 

filhos, não é? Eu podia ter feito 

mais pelo meu... Não importa como 

meu filho era. Tiraram a vida 

dele... Tiraram a vida dele... 

eu... 

 

Alaíde segura no batente da porta. Lucinda tenta tocá-la, mas 

Alaíde rejeita. 

 

Lucinda 
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A polícia vai fazer o possível/  

Alaíde 

Nenhuma mãe deveria... Ninguém 

deveria passar pelo que meu filho 

passou.  

 

Lucinda fica parada vendo Alaíde abrir a porta da casa. Alaíde 

antes de entrar, fala para Lucinda, mas sem olhar para ela.  

 

Alaíde 

Eu vou dar o depoimento. Por 

ele... Por ele.  

 

Alaíde entra e fecha a porta. Lucinda caminha devagar para o 

carro.  

 

79 INT. SALA DE INVESTIGAÇÃO/DELEGACIA - DIA 

Gustavo e Lucinda ouvem o depoimento de Alaíde.  

 

Lucinda 

Dona Alaíde, seu filho tinha inimigos?  

   

Alaíde encara os investigadores.  

 

Alaíde 

Ele sofreu muito? 

 

Os investigadores olham-se. Gustavo, discreto, faz uma 

negativa para Lucinda que ignora e abre uma pasta com papéis e 

fotos.  

 

Gustavo 

Dona Alaíde, é melhor/ 

 



169 

 

Alaíde 

Eu quero saber.  

 

Lucinda lê partes do relatório da perícia e mostra algumas 

fotos da autópsia para Alaíde.  

 

Lucinda 

Hematomas em várias partes do corpo 

e escoriações. A tinta de veículo 

nas roupas e nos membros inferiores 

indica transferência por impacto 

após contato violento com o 

veículo. Supõe-se atropelamento. 

 

Alaíde, chocada, olha para os investigadores. Lucinda 

continua. 

Lucinda 

Há fraturas em alguns ossos do 

corpo, principalmente no tórax, 

fêmur, traqueia, maxilar e crânio. 

Algumas fraturas são antigas não 

tendo ligação com o delito.  

 

Alaíde sofre e pega uma foto. É a foto do corpo de Davi na 

mesa da autopsia, costurado.  

 

Lucinda 

A causa da morte foi esfacelamento 

do crânio devido a golpes 

violentos.  

 

Gustavo toma a foto das mãos de Alaíde. Recolhe os papéis e as 

demais fotografias e guarda tudo na pasta.  
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Gustavo 

É tudo muito difícil e doloroso pra 

senhora, Dona Alaíde. Não podemos 

fazer ideia do que está passando. 

Mas precisamos de sua colaboração 

para entender o que aconteceu com o 

seu filho.  

 

Alaíde aquiesce.  

 

Lucinda 

Dona Alaíde, seu filho tinha inimigos?  

 

Longo silêncio. Alaíde suspira profundamente. 

 

 

Alaíde 

Todo mundo era inimigo dele. Todo 

mundo. Até eu.  

 

______________________________________________________________ 

VINHETA DE PASSAGEM DE BLOCO - INTERVALO COMERCIAL 

______________________________________________________________ 

 

QUARTO BLOCO 

 

80 EXT. PÁTIO DA ESCOLA DE DAVI – DIA 

Recreio. Davi com 07 anos brinca de roda no pátio da escola 

com um grupo de meninas. Um grupo de meninos passa por eles. 

Olham e cochicham apontando para Davi. Alguns riem. Davi 

percebe e para de brincar.  

 

81 EXT. PÁTIO DA ESCOLA DE LUÍS – DIA 
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Recreio. Luís está triste sentado no banco sozinho vendo 

outras crianças brincarem. Lucinda e Roberto atravessam o 

pátio. Lucinda vê o filho e mostra a Roberto.  

 

Lucinda 

Vai conversando com a professora. 

Eu vou falar com ele e depois te 

encontro na coordenação.  

 

Roberto segue. Lucinda aproxima-se de Luís.  

 

Lucinda 

Não vai brincar? 

 

Luís 

Estou sem vontade. 

Lucinda 

Você. Sem vontade. Será que está 

doente?  

 

Lucinda finge medir temperatura de Luís e faz cócegas.  

 

Lucinda 

Deixa ver. 

 

Luís ri murcho. 

 

Lucinda 

Por que não vai lá? (sinalizando o 

parquinho do pátio) 

 

Luís 

Depois eu vou.  
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82 INT. SALA DE INVESTIGAÇÃO/DELEGACIA - DIA 

Lucinda e Gustavo ouvem Alaíde. À medida que fala, Lucinda 

fica tocada pois identifica-se.  

 

Alaíde 

No colégio, no trabalho, até na 

igreja olhavam pra ele de um 

jeito...  

 

83 EXT. PÁTIO DA ESCOLA DE LUÍS – DIA 

Lucinda e Luís continuam a conversa. 

 

Luís 

Por que está aqui? 

Lucinda 

Vim com seu pai. Sua professora 

quer conversar. 

Luís 

Ela quer que eu peça desculpas. 

Lucinda 

Está certa.  

Luís 

Eu te disse mãe: Tiago ficou me 

abusando.  

Lucinda 

Não pode bater no colega. 

Luís 

Ele merece. 

Lucinda 

Luís! 

 

84 INT. SALA DE INVESTIGAÇÃO/DELEGACIA - DIA 

Lucinda e Gustavo continuam ouvindo Alaíde.  
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Alaíde 

Faziam piada... Ouvi uma vez... 

Meu filho era diferente. Não era 

melhor e nem pior do que ninguém. 

Era diferente. Sempre foi... 

Queria ter feito mais  

 

85 EXT. PÁTIO DA ESCOLA DE LUÍS – DIA 

Lucinda e Luís continuam a conversa. 

 

Luís 

Agora ficam falando coisa de mim, 

me olhando. 

 

Lucinda 

Vou conversar com sua professora e 

com os país de Tiago.  

Luís 

Eles vão fazer como a professora.  

 

Luís imita a professora. 

 

Luís 

“Deixa pra lá”   

 

86 INT. SALA DE INVESTIGAÇÃO/DELEGACIA - DIA 

Lucinda e Gustavo continuam a ouvir Alaíde. Gustavo olha para 

Lucinda esperando que ela questione, mas Lucinda está absorta. 

 

Alaíde 

Não fiz. Ele sofreu muito... a 

vida toda. 

Gustavo 

Davi tinha algum desafeto? 
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Alaíde 

Não. 

Gustavo 

Sofria ameaças? 

Alaíde 

Não. 

 

Lucinda concentra-se. 

 

Lucinda 

Alguém que pudesse feri-lo? 

Alaíde 

O pai está morto faz algum tempo. 

 

Gustavo 

Está bom por hoje. Nós entramos em 

contato. 

 

Gustavo conduz Alaíde até a porta. Alaíde sai sem despedidas. 

Lucinda, um pouco desconfortável com o que ouviu, analisa mais 

uma vez as fotos da cena do crime.   

 

87 SALA DA COORDENAÇÃO / ESCOLA DE LUÍS – DIA 

O espaço se divide em duas ambientações. O escritório com 

mesa, estantes e materiais da escola. Uma pequena antessala 

com sofás e uma mesinha de centro. Todos estão sentados nos 

sofás. Lucinda está sentada ao lado de Roberto. Ambos diante 

da coordenadora do outro lado. A professora está sentada 

próxima a coordenadora.  

 

Coordenadora 

Ele agrediu um coleguinha. Já 

conversamos com os pais do garoto 

e chamamos vocês aqui para 
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falarmos sobre Luís e achar a 

melhor solução para isso.  

Lucinda 

Vocês sabem o que motivou tudo 

isso? 

Professora 

Estavam implicando um com o outro.  

Lucinda 

Não.  

 

Roberto 

Os colegas estão chamando Luís de 

mulherzinha, de viadinho. 

 

Professora 

Nós repreendemos esse 

comportamento. 

Roberto 

Como? 

Professora 

Assim que fico sabendo eu mando 

parar. 

Lucinda 

Manda deixar pra lá. 

Professora 

Essas crianças são assim mesmo. 

Implicam. Por qualquer coisa, 

brigam. Mas logo fazem as pazes.  

Lucinda 

Acha que isso é só uma 

implicância? 

Roberto 

Luís não quer vir à escola.  

Lucinda 
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Agora a pouco o vi no pátio. 

Estava amuado sentado no canto. 

Coordenadora 

Entendo a preocupação de vocês. 

Nenhum pai, nenhuma mãe quer ver o 

filho assim. O que a professora 

está querendo dizer é que pela 

nossa experiência isso faz parte. 

É coisa de criança. Mas a escola 

tem que repreender quando acontece 

uma agressão. Luís agiu errado.  

Lucinda 

Meu filho é que está errado? 

Professora 

Ele não pode bater no colega. 

Lucinda 

Mas pode ser xingado e o máximo de 

apoio que recebe é a ordem de 

“deixar pra lá” 

Coordenadora 

Nós estamos nos exaltando. Eu 

acredito que uma boa conversa e 

uma mudança de alguns hábitos 

possam ajudar a melhorar essa 

situação para todos.  

Professora 

Um pedido de desculpas e um abraço 

resol/  

Roberto 

Vocês estão minimizando. 

Lucinda 

Isso não vai resolver.   

 

88 INT. SALA DE INVESTIGAÇÃO/DELEGACIA - DIA 
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Lucinda analisa demoradamente as fotos da festa do casamento 

de João e Célia.  

 

Gustavo 

Não há suspeitos.  

Lucinda 

Ainda. A gente tem que investigar 

mais a família. Começar pelos mais 

próximos. Ela mesma disse que a 

casa não era um lugar seguro para 

Davi.  

 

Lucinda olha de soslaio para Gustavo.  

 

Lucinda 

Gustavo, te mandei aquela mensa/ 

Gustavo 

Depois a gente conversa sobre 

isso. Eu vou na perícia. Pedir 

urgência na análise do celular da 

vítima.  

 

89 INT. COZINHA DA CASA DE ALAÍDE - TARDE 

Alaíde sentada à mesa observa Maria (grávida), César e Davi 

comendo. César não encara Davi. Maria enjoa da comida. 

 

Maria 

Isso não me desceu bem.  

 

Maria levanta-se e sai.  

 

Davi (p/César) 

É pra quando? 
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César e Davi trocam um rápido olhar.  

 

César 

Falta pouco. Vou ver se ela 

precisa de alguma coisa. 

 

César sai. 

 

Alaíde 

Esse menino está estranho.  

 

 

Davi 

Deve ser ansiedade. Falta pouco 

pro bebê nascer. 

Alaíde 

Vai ser menina. Ainda não sabem o 

nome.  

 

Silêncio. Alaíde olha o relógio na parede.  

 

Alaíde 

Está na hora de cuidar do seu pai.  

 

Alaíde levanta-se e tira os objetos da mesa e coloca na 

cozinha. Davi auxilia.  

 

Alaíde 

Você vem? 

 

Davi a encara, mas não responde.  

 

90 INT. CORREDOR / APARTAMENTO GUSTAVO - NOITE 
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Lucinda está parada tocando a campainha. Gustavo abre a porta. 

Encaram-se por um longo tempo. Avaliam-se.  

 

Lucinda 

Vai me deixar de castigo até quando? 

 

Gustavo volta-se para o interior do seu apartamento. 

 

91 INT SALA / APARTAMENTO DE GUSTAVO - NOITE  

O apartamento é pequeno com uma cozinha americana com sala 

interligada. Tudo muito limpo e organizado. Gustavo senta-se 

no sofá. Lucinda senta-se ao lado.  

 

Lucinda 

Fui escrota. 

Gustavo 

Muito.  

Lucinda 

Eu sei.  

Gustavo 

Sabe? 

Lucinda 

Eu estava bêbada, Gustavo. Falei 

demais.  

Gustavo 

Esse é só mais um dos seus 

problemas. 

 

Lucinda fica sem jeito.  

 

Gustavo 

Tem sempre alguém me olhando 

diferente... Acha que é fácil? Eu 

tenho que suportar. O distintivo 
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não me protege de nada. Faz de mim 

alvo do deboche, de reprovação... 

Ninguém gosta de mim naquela 

delegacia. Pra eles eu sou a bicha 

que quer se fazer de macho. Eu sei 

que incomodo, mas continuo... Todo 

dia eles tem que ver a bicha. 

Entende?  

 

Lucinda aquiesce.  

 

Gustavo 

Entende não. Tinha que estar no 

meu lugar pra entender.  

Lucinda 

Gustavo! 

 

Ofensa doí, mas quando vem de quem 

a gente gosta aí é que dói de 

verdade.  

 

Lucinda 

Prometo que isso não se repete.  

 

Gustavo vai para a cozinha e bebe água. Lucinda permanece onde 

está. 

 

Lucinda 

A gente é parceiro, Gustavo.  

 

Encaram-se. 

 

Lucinda 

Salvei sua vida.  
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Gustavo 

Vai usar desse golpe baixo?  

 

Lucinda aquiesce. 

 

Gustavo 

Se eu te deixasse em paz, a dívida 

estava paga. Você disse isso. Te 

deixei em paz.  

Lucinda 

Vai usar desse golpe baixo?  

Gustavo aquiesce. Encaram-se. Lucinda vai até a cozinha e o 

abraça.  

 

Lucinda 

Se você fosse lésbica, eu te dava. 

 

Gustavo a afasta.  

 

Gustavo 

Você é uma doente.  

 

Riem.  

 

Lucinda 

Não tem nada pra beber aqui? 

 

Gustavo olha incrédulo para ela.  

 

Lucinda 

Café. 

 

Gustavo prepara a cafeteira. Lucinda aproxima-se e toca no 

ombro de Gustavo.  
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Lucinda 

Eu agi errado com você. 

 

Gustavo aquiesce. Lucinda retira a mão.  

 

Lucinda 

Sei que as coisas vão melhorar 

entre a gente aos poucos. 

Gustavo 

Bem aos poucos.  

Lucinda 

Vou me redimir e meu pedido de 

desculpas vai bater na sua porta.  

Gustavo 

Do que você está falando? 

 

Lucinda ri. Eles bebem o café.   

 

92 INT. QUARTO DE ALAÍDE – NOITE 

Alaíde não consegue dormir. Tem a respiração agitada. Levanta-

se, troca de roupas e sai.  

 

93 INT. SALA DA CASA DE ALÁIDE – NOITE 

Alaíde atravessa a sala e abre a porta. Respira fundo a brisa 

que entra pela porta.  

 

94 EXT. RUA / FRENTE DA CASA DE ALÁIDE – NOITE 

Alaíde respira mais devagar e fundo. Está de olhos fechados. 

Abre os olhos e começa a caminhar afastando-se da sua casa.  

 

95 INT. QUARTO DE LUÍS/CASA DE LUCINDA - NOITE 
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Lucinda sentada na cama de Luís e o observa dormir. Depois se 

deita ao lado e abraça o filho. Luís dorme sono profundo. 

Lucinda acaricia a cabeça do filho que suspira. 

 

96 EXT. RUA/FRENTE À CASA ABANDONADA - NOITE  

Alaíde continua caminhando. Passa pela frente da casa que foi 

o esconderijo de Davi e de João. Ela não sabe o significado do 

lugar e continua a andar.  

 

97 INT. SALA / APARTAMENTO DE GUSTAVO – NOITE 

O interfone toca algumas vezes. Gustavo sai do quarto. Está 

molhado e com uma toalha enrolada na cintura. Atende o 

interfone. 

 

Gustavo 

Paulo? 

Porteiro (V.O.) 

Isso mesmo. Está dizendo que é da 

parte de Lucinda. 

Gustavo 

Pode mandar subir.  

 

Gustavo apanha o celular em cima da mesa e faz ligação. Espera 

as chamadas e logo vem a mensagem indicando caixa de mensagem. 

É o tempo da campainha tocar. Gustavo encerra a ligação e vai 

atender a porta. Entreabre a porta e fica meio escondido para 

atender. Do outro lado, Paulo sorri e olha para Gustavo com um 

olhar sedutor.  

 

Paulo 

Desculpa! 

 

Gustavo fica incrédulo. 
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Paulo 

Ela mandou dizer isso antes de 

tudo. 

 

Gustavo sorri e abre a porta por completo.  

 

98 EXT. RUA/FRENTE DA IGREJA - NOITE 

Alaíde passa pela frente da igreja. Um taxi está parado na 

lateral da igreja de onde sai Mercedes. Antes de entrar no 

taxi, ela vê Alaíde e chama por ela.  

 

Mercedes 

Alaíde!  

 

Alaíde não responde e continua no seu vagar. 

 

99 INT. COZINHA DA CASA DE LUCINDA – NOITE 

Lucinda, de pé, passa a mão na boca, engole seco, respira 

fundo. Abre a geladeira e apanha uma garrafa com água. Vira a 

garrafa e bebe muita água deixando escorrer pela boca e 

pescoço. Tem ânsia de vômito e vomita na pia. Lava a boca ali 

mesmo. Olha de soslaio para garrafas vazias de bebidas 

alcoólicas.  

 

100 INT. QUARTO / APARTAMENTO GUSTAVO – NOITE 

Gustavo observa Paulo se vestir. O celular toca em cima do 

criado-mudo. É Lucinda. Gustavo atende.  

 

101 EXT. RUA / FRENTE DO SUPERMERCADO “DEUS É BOM” – NOITE 

Alaíde, absorta, para de frente e fica encarando o letreiro 

luminoso na faixada do estabelecimento. 

 

102 INT. SALA DA CASA DE LUCINDA - NOITE 



185 

 

Lucinda abre a porta. Gustavo entra e percebe o estado abatido 

de Lucinda.  

 

Gustavo 

Você está bem, Lucinda? 

 

Lucinda olha com desdém para Gustavo. 

 

Gustavo 

Eu aceitei as suas desculpas. 

Lucinda (irônica) 

Você é um ser humano superior, 

Gustavo. Capaz de entender como 

perdoar faz bem. 

 

Gustavo 

Realmente me fez bem. Muito.  

 

Riem. Gustavo mostra o celular de Davi ainda dentro de um saco 

da perícia técnica.  

 

Lucinda 

Valeu por ter buscado.  

 

Sentam-se. Gustavo entrega o envelope a Lucinda que o abre. 

Lucinda mexe no aparelho. 

 

Lucinda 

Chamadas perdidas. Mensagens de 

texto e de áudio.  

 

Lucinda repete a mensagem de áudio.  

 

103 EXT. RUA / FRENTE DO SUPERMERCADO “DEUS É BOM” – NOITE 
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Ouve-se a mensagem que Alaíde gravou para Davi. Enquanto isso, 

Alaíde apanha uma pedra do chão e atira com violência no 

letreiro, quebrando as lâmpadas internas que iluminavam o 

painel.   

 

Alaíde (v.o) 

Onde você está? Cheguei em casa e 

nada. Já foi embora? Nem me 

esperou. Queria... fica bem, viu? 

Se puder ligar, liga.  

 

104 INT. SALA DA CASA DE LUCINDA - NOITE 

Lucinda e Gustavo estão sérios.  

Gustavo 

Ela/ 

Lucinda 

Não é ora de sentir pena. Tem 

outro áudio aqui.  

 

Lucinda repete outro áudio.  

 

Shantall (v.o.) 

"Viado, me conta desse casamento. 

Você foi mesmo, sua destruidora! 

Olha, Leo estava atrás de você. 

Cara de poucos amigos."  

 

Lucinda volta a mexer no celular de Davi. Gustavo anota o nome 

de Leo.  

 

Lucinda 

Esse áudio foi de Shantall e tem 

mensagem de um Leo aqui.  
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Lucinda lê alto.  

 

Lucinda 

Seu "namoradinho" voltou a comprar 

na minha mão.  

Gustavo 

Isso está parecendo/ 

Lucinda 

Drogas. 

Gustavo 

Acho que temos um motivo. 

 

Lucinda 

Vamos atrás desse Leo. 
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1. PERSONAGEM, IDENTIDADE E CARACTERIZAÇÃO 

 

 

Após o término de uma ficção, o que permanece é a personagem. O que ela fez e o que 

ela disse permanecem ecoando.  

Pode parecer excessiva minha afirmativa, mas demonstra a relevância que esse 

elemento dramático tem quando empreendo uma elaboração artística. Com a criação da série 

Caso Divina não foi diferente, muito pelo contrário, foi mais uma oportunidade de investir em 

composições de personagens com o objetivo de envolver uma audiência, despertando uma 

possível empatia e assim uma possível fruição da obra.  

A definição de ficção dada por Rosenfeld já se apresenta associada à personagem, 

corroborando meu entendimento da relevância desse elemento dramático. Diz Rosenfeld 

sobre a ficção: 

 

Um lugar ontológico e privilegiado: lugar em que o homem pode viver e 

contemplar, através de personagens variadas, a plenitude da sua condição, e 

em que se torna transparente a si mesmo; lugar em que, transformando-se 

imaginariamente no outro, vivendo outros papéis e destacando-se de si 

mesmo, verifica, realiza e vive a sua condição fundamental de ser 

autoconsciente e livre, capaz de desdobrar-se, distanciar-se de si mesmo e de 

objetificar a sua própria situação. [...] Através da arte, disse Goethe, 

distanciamo-nos e ao mesmo tempo aproximamo-nos da realidade. (1992, p. 

48-49) 

 

E neste lugar privilegiado a personagem se destaca como elemento graças ao qual, 

para o autor, a ficção seria propriamente constituída. 

 

A descrição de uma paisagem, de um animal ou de objetos quaisquer pode 

resultar, talvez, em excelente 'prosa de arte'. Mas esta excelência resulta em 

ficção somente quando a paisagem ou animal se 'animam' e se humanizam 

através da imaginação pessoal. [...] tal 'ilusão' somente é possível pela 

colocação do leitor dentro do mundo imaginário, mercê do foco 'personal' 

que deve animar o poema e que lhe dá o caráter fictício. (ROSENFELD, 

1992, p.27)  

 

Candido comunga com Rosenfeld na sinalização dessa relevância para a narrativa de 

ficção, afirmando que as personagens "são mais nítidas, mais conscientes, tem contorno 

definido, - ao contrário do caos da vida - pois há nelas uma lógica preestabelecida pelo autor” 

(1992, p.67).  
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A observação desse pré-estabelecimento executado pelo autor de uma narrativa de 

ficção deixa claro, para Candido, um lugar de domínio autoral: os limites são estabelecidos 

pela criatividade e pela vivência do escritor e as personagens estão à mercê dessa vontade, 

executando ações de acordo com os desígnios do seu criador; mas aos olhos do apreciador, no 

instante da fruição, as personagens, num jogo de mascaramentos, parecem agir e operar por 

elas mesmas ao sabor de suas vontades. Parecem. E é boa essa aparência. E ainda melhor 

quanto mais crível, mais desvelada numa dinâmica de exposição das causas e dos motivos 

para as ações. Mais verdadeira quanto mais revelado é o espírito, como sugere Candido 

(1992). 

A personagem guia o espectador pela experiência de ficção, pois é através da 

identificação e empatia do espectador para com a personagem que acontece o envolvimento 

mais profundo com a obra. Assim sendo, não é exagero a premissa de que sem a personagem 

não existiria a ficção; tal a sua relevância para a constituição daquilo que pertence ao lugar do 

exercício do imaginário e do imaginado.  

Numa prática simples de exercício de memória, quando somos perguntados sobre 

quais histórias de ficção (independente do meio) nos marcaram, vamos buscar nas lembranças 

algumas cenas e logo aparecem as personagens que compõem tal mundo de ficção, o enredo 

vivido por elas, como agem e o que dizem. Assim é fácil lembrar-se de uma personagem 

como Blanche DuBois da peça teatral Um Bonde Chamado Desejo114 (1947), de Tennessee 

Williams. Uma mulher que faz da ilusão a válvula de escape para uma realidade difícil de 

suportar. Tão crível em seu conflito existencial que deixa a impressão de que ela figura em 

algum lugar do mundo real e sensível, em uma tentativa de sobreviver a uma realidade dura e 

ainda dependendo da bondade de estranhos. Adentrando no campo cinematográfico e 

televisivo, a lembrança de uma Agrado, personagem do filme Tudo Sobre Minha Mãe115 

(1999) escrito e dirigido por Pedro Almodóvar. Num pequeno monólogo, a personagem 

                                                             
114 Blanche DuBois, representa uma decadente beleza sulista com pretensões de virtude e cultura. A personagem 

ilude-se crendo-se ainda atraente e com possibilidade de novas conquistas amorosas para não aceitar a realidade 

difícil que vive. No enredo Blanche chega ao apartamento de sua irmã Stella Kowalski em Nova Orleans. O 

ambiente urbano é um choque para Blanche, em virtude da nostálgica evocação da sua terra natal. Dois fatores 

marcantes lançaram Blanche para dentro de um mundo de fantasias e ilusões misturadas à sua realidade. O 

primeiro é o seu afastamento do trabalho como professora de inglês, porque estava tendo um relacionamento 

amoroso com um estudante de 17 anos e quando descoberta fugiu para a casa da irmã e mente alegando o 

afastamento do trabalho devido a problemas nos nervos. O outro foi o breve casamento desfeito pela descoberta 

da homossexualidade do marido Allan Grey e seu consequente suicídio. 
115 O enredo do filme é sobre uma mãe solteira em Madri, Manuela, e a perda do único filho que vê ser 

atropelado quando ele corre para pegar um autógrafo de uma atriz. Manuela vai a Barcelona à procura do pai de 

seu filho, uma travesti chamada Lola, que não sabe que tem um filho. Primeiro ela encontra sua amiga, Agrado, 

também travesti; através dela ela conhece Rosa, uma jovem freira, que está grávida e de partida para El Salvador. 

O acaso destina que Manuela torne-se assistente de Huma Rojo, a atriz que seu filho admirava. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Blanche_DuBois
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Orleans
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madri
https://pt.wikipedia.org/wiki/Travesti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Freira
https://pt.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
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encanta relatando brevemente a sua vida e sua busca por autenticidade no corpo e no espírito 

porque, para ela, uma pessoa é mais autêntica quanto mais se parece com o seu sonho. De 

obras audiovisuais mais atuais é difícil abordar exemplos de personagens sem fazer referência 

à Dolores da série Westworld, um autômato com inteligência artificial que consegue 

desenvolver subconsciência e humanidade. Esses e outros tantos exemplos que poderia citar 

demonstram que as personagens de ficção não são composições fixas e imutáveis, pelo 

contrário, são moldáveis de acordo com intenções de uma autoria e necessidades de uma obra 

artística.  

A partir dessas premissas entendo que a personagem molda-se para atender demandas 

de uma época, de determinado período, de um movimento artístico, ou ainda para dar conta de 

uma inquietação do escritor, como já apontava Strindberg (s/d) na escrita do prefácio de sua 

peça, Senhorita Júlia116: 

 

Minhas almas (personagens) são conglomerados de estágios da civilização, 

passados e presentes; são excertos de livros e papéis, pedaços de 

humanidade, tiras rasgadas de vestes festivas que se tornaram farrapos, 

assim como a alma é um pedaço de uma colcha de retalho. Introduzi na peça, 

um pouco da história evolucionária, fazendo os mais fracos repetirem frases 

roubadas aos mais fortes e fazendo minhas almas tomarem ‘ideias’ por 

empréstimo - sugestões, como podem ser chamadas – uns dos outros (p.22) 

 

Pela citação, é possível perceber que, para Strindberg, não cabiam mais as mesmas 

formas de composição para as personagens. A sua inquietação enquanto criador exigia a 

busca de outras formas de composição, na expectativa de criar seres de ficção de uma outra 

ordem, numa compreensão de que tanto a narrativa quanto a personagem se transformam 

assim como a arte propriamente dita.  

Mais de um século nos separa da época da criação da peça teatral Senhorita Júlia por 

Strindberg, mas as inquietações sobre aspectos da criação de narrativas de ficção continuam e 

desdobram-se. As minhas inquietações para a criação da série Caso Divina são muitas, 

algumas já discutidas aqui neste estudo, porém sobre a composição das personagens dedico 

agora atenção especial. 

Operacionalizando o paradigma problema/solução de Bordwell, a partir de intuição e 

sensibilidade artística, observo que na ficção, principalmente nas narrativas seriadas, há uma 
                                                             
116 Em síntese a história acontece na noite de São João, o Conde abandona sua propriedade e viaja para celebrar a 

ocasião com sua família. Julia, a filha do Conde, decide ficar em casa na companhia dos seus empregados. 

Durante a celebração, Julia tem um encontro sexual com seu servo, Jean, noivo de Cristina. Ambos, ao 

entenderem as consequências de uma possível gravidez, tentam fugir da propriedade antes do Conde retornar. 

Cristina, porém, proíbe a saída deles e Julia, que não vê outra saída, encorajada por Jean, se suicida. 
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recorrência de personagens com riqueza de caracterizações e um engajamento na elaboração 

de situações e falas dramáticas que acompanham essa riqueza. Isso acarreta um 

distanciamento dessas personagens da superficialidade, da unilateralidade, da tipificação. Não 

afirmo aqui nenhuma espécie de fim das personagens-tipo, apenas aponto o aumento de outras 

figuras de ficção muito específicas que aparentam exigir um engajamento maior da instância 

da criação, pois uma personagem desse nível não pode viver qualquer história e nem falar 

qualquer coisa. 

Essas observações encontram exemplos nas narrativas de ficção seriadas apontadas no 

início do primeiro capítulo dessa tese, nas figuras de Walter White, Linden e Offred/June117 e 

a existência delas e o reconhecido sucesso de crítica e de público suscitam em mim 

inquietações quando me lanço para a composição das minhas personagens na série Caso 

Divina. Inquietações que culminam em indagações, em certa medida, norteadoras: Quando 

cogito a criação de uma narrativa dramática de ficção, de que forma as relações entre as 

personagens modelam suas trajetórias individuais? Como essas relações movimentam a trama 

e o desenvolvimento narrativo? Como dar visibilidade e representatividade às temáticas que 

pretendo abordar através das personagens? Tendo como influências as composições de 

personagens na atualidade, como conseguir reproduzir alguns aspectos que são reconhecidos 

êxitos e como investir em outros? Como ousar na criação de personagens considerando o 

campo audiovisual e a realidade de realização e produção em que estou inserido? Qual a 

medida e a estratégia para uma composição de personagem que possa suscitar efeitos 

específicos numa audiência como, por exemplo, a empatia? Como fazer da personagem uma 

estratégia de encantamento para prender a atenção do espectador?  

As indagações me conduzem para camadas ainda mais profundas do assunto, como 

por exemplo: de que é feita a personagem de ficção? E ainda uma primeira: O que é uma 

personagem de ficção?118  

As escolhas feitas para a criação das personagens para a série Caso Divina carregam 

muito das respostas para essas perguntas, para esses problemas apontados, e também 

permitem retroalimentar o entendimento dos meus investimentos e dar lastro para as minhas 

decisões. Assim sendo, desenvolvo algumas reflexões na tentativa de expor um curso de 

                                                             
117 Apresentadas no capítulo 01 da primeira parte deste trabalho.  
118 Não proponho apanhado histórico nem esgotamento de questões sobre o que é uma personagem de ficção. 

São provocações que podem estimular meu processo de criação e que me conduzem a uma reflexão teórica que 

ancora a experiência prática e baliza as minhas escolhas. 

 



193 

 

ideias que embasaram a minha criação e que me permitem ao longo do capítulo discutir a 

composição das personagens: Lucinda, Alaíde, Davi, João e Gustavo119.  

 Discuto a partir daqui a relevância da personagem de ficção tomando como ponto de 

partida o desejo de suscitar na audiência afetação, identificação, engajamento, cumplicidade. 

Alguns efeitos que possam resultar da interação entre o espectador e a obra artística, tendo a 

personagem como um elemento de mediação, pois é coerente pensar a personagem de ficção 

como importante elo conectivo entre o espectador e a obra, neste caso específico, a série de 

ficção, já que são, ao mesmo tempo, objeto e sujeito. É à personagem "a quem acontece 

qualquer coisa" (ESQUENAZI, 2010, p. 144) e é através delas que interpretamos o 

acontecimento. 

Jean-Pierre Esquenazi, dedicando atenção à ficção seriada, observa o acontecimento 

de uma "implicação afetiva" entre o espectador e a personagem. Amplio um pouco as 

observações do teórico e estendo essa implicação afetiva para outras formas de narrativas de 

ficção, pois acredito que ao longo de determinado número de episódios, capítulos ou mesmo 

num único ou no primeiro deles, o espectador já pode afeiçoar-se a uma personagem 

específica e, muitas vezes, é essa afeição associada a uma familiaridade com o gênero e o 

universo ficcional apresentado que estimula a audiência e/ou a fidelização.  

Quanto ao que diz respeito à "identificação", arrisco que nos identificamos com o 

processo da personagem buscando ou querendo algo. Como indica Glebas, nossa identificação 

passa pelo processo de desejo e motivação das personagens, em uma interação que perpassa o 

compartilhamento das facetas humanas universais, em especial a do "querer". É possível 

considerar que é dessa relação com nossos desejos e frustrações que nos sentimos atraídos ou 

repelidos por personagens específicas. Dessa forma, podemos nos identificar com 

personagens que são, em vários sentidos, diferentes de nós. "Eles podem ser leões, 

alienígenas, ou uma sereia" (GLEBAS, 2012, p. 22) não importa. É a vontade, o querer, o 

desejo da personagem que pode estabelecer uma ponte e aproximá-la do espectador.  

Nessa perspectiva de pensar o desejo da personagem como uma possível estratégia de 

aproximação, estabeleço na série Caso Divina alguns desejos para personagens no intuito de 

que tais desejos se tornem impulsos para as ações que elas exercem no enredo. É dessa forma 

que o desejo de Lucinda é conseguir realizar de maneira satisfatória o seu trabalho de 

investigadora e através dele fazer justiça, pois é nessa instância que ela tem controle, onde 

                                                             
119 A eleição dessas personagens concentra-se no protagonismo das histórias e nas relações estabelecidas a partir 

disso. Davi é o foco da narrativa na história do crime investigado na temporada. Lucinda é a protagonista da 

série. As demais personagens eleitas, ocupam lugar de relevância pela relação estabelecida com essas 

personagens. De Davi, Alaíde é a mãe e João o amante. De Lucinda, Gustavo é o parceiro e Davi a vítima.  
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consegue ainda fazer algum tipo de diferença já que sua vida pessoal está desajustada. Alaíde 

carrega em si mais de um desejo. Compartilha do mesmo desejo de Lucinda por justiça, mas 

as perspectivas são diferentes. Enquanto Lucinda vê na justiça um instrumento de reparação 

social, Alaíde quer a justiça para si e para o filho como uma reparação pessoal e acalento para 

sua perda. Outro desejo de Alaíde é ainda mais profundo e íntimo: deseja perdão pelas 

omissões cometidas no passado para com o filho. O maior desejo de Davi não é alcançado, 

pelo contrário: vivenciar da liberdade e aceitar sua identidade custa-lhe a vida.  

Murray Smith (1995) afirma que a nossa propensão em responder emocionalmente a 

personagens ficcionais de forma "engajada" é um aspecto chave da nossa experiência com 

narrativas de ficção e pontua o alinhamento, a fidelidade e o reconhecimento como níveis 

desse engajamento. Algo facilmente entendido quando se pensa nos debates sobre 

personagens em grupos de discussões e fórum sobre filmes e séries de super-heróis, por 

exemplo. 

O grau de envolvimento e reconhecimento na relação espectador/personagem pode ser 

de uma tal forma que permitiria ao espectador a ilusão de uma "cumplicidade" a partir da 

impressão do convívio diário com a personagem pelos capítulos ou episódios, como se fosse 

ele, o espectador, parte do cotidiano das personagens e não o contrário.  

Dou destaque ainda a uma problemática apontada anteriormente: como encantar a 

audiência através da personagem? O termo ‘encantar’ contém em si uma operacionalização 

que pode nortear a composição das personagens, podendo ser essa a chave para um maior 

investimento num processo de criação: a necessidade que a personagem 'mova' e 'comova' o 

espectador.  

A busca por personagens mais encantadoras pode ter inúmeras vertentes. A 

composição de grande parte das personagens da série Caso Divina toma como vertente a 

criação muito mais próxima da realidade, com riqueza de características e o principal: mais 

passíveis de erros e acertos sem estarem necessariamente encaixadas em polaridades de bem e 

mal, em dicotomias heroísmo x vilania, mas sim relativizadas. A escolha dessa vertente pode 

ser entendida como uma tentativa particular de aproximação com o que acredito ser, a partir 

de observações das muitas obras artísticas realizadas na atualidade, uma tendência, uma 

mudança para a composição da personagem de ficção rumo a novas perspectivas que 

acompanham as tantas transformações sociais que estão sempre acontecendo. 
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Pois o mundo se transforma, queiramos ou não, alguns até dizem que muda 

cada vez mais depressa, e aqueles que permanecem de maneira mecânica, 

secos e fechados em torno de receitas bem decoradas perceberão com 

tristeza que se tornaram incapazes de se adaptar, de mudar a canção, de 

respirar o ar do amanhã. (CARRIÈRE; BONITZER, 1996, p. 31) 

 

 

Comungando com o pensamento de Carrière e Bonitzer (1996), acredito que a escolha 

da temática de crime de ódio a partir do preconceito contra a homossexualidade para a 

primeira temporada da série Caso Divina está de acordo com uma percepção sensível do que 

me cerca e de meus posicionamentos políticos e artísticos. Em nossa atualidade é fundamental 

pensar a importância da visibilidade e da representação das questões que permeiam as 

minorias sociais, pois no Brasil existem avanços na conquista de direitos civis para 

LGBTQI+, porém é crescente a cada ano o número de crimes de ódio que vitimizam pessoas 

dessa comunidade. Parte daí a pertinente escolha de criar uma série que possa incitar a 

autorreflexão do espectador (incentivando a capacidade de rever suas posições) e discussões 

sobre as problemáticas que atravessam o cotidiano de pessoas categorizadas como 

pertencentes a nichos minoritários e dedicar esforços para compor personagens que sejam 

críveis na visibilidade e representatividade dessas minorias, sem cair em estereótipos ou 

tipificações que esvaziam ou tornam as discussões superficiais.  

Sou levado a investigar mais sobre a personagem de ficção como subsídio e fonte de 

estímulo para a criação artística Caso Divina dedicando reflexões pontuais, a partir da 

tradição literária e dramática, e considerando o que das abordagens teóricas interessa à minha 

criação e reflexão proposta. Isto posto, ressalto que a tarefa aqui não é reescrever, nem em 

todo nem em parte, a história da ficção, ou da dramaturgia, ou da personagem, mas discutir 

pontualmente aspectos teóricos da vasta literatura sobre a personagem de ficção a partir das 

necessidades apontadas na série Caso Divina.  

Expostas essas premissas, enveredo para uma compreensão do que é entendido como 

personagem de ficção, ressaltando a existência de inúmeras possibilidades de abordagens para 

esse entendimento, considerando as variações da acepção do termo no decorrer de um 

percurso literário que engloba a diversidade da produção e a tradição crítica em múltiplas 

áreas de conhecimento. Foco no que interessa à criação da obra artística seriada para televisão 

e na discussão proposta para este estudo, pensando então uma definição a partir de algumas 

perspectivas teóricas que detiveram e ainda detêm atenção na personagem e procuro o 

instrumental adequado à análise e à fundamentação dos juízos acerca desse elemento de 

construção ficcional. Para isso é imprescindível fazer uso de apontamentos feitos 



196 

 

primeiramente na literatura teatral, onde as discussões já foram aprofundadas historicamente 

em larga escala, e posteriormente buscar suporte em outras áreas de conhecimento, quando for 

pertinente.  

Isso posto, parto da compreensão da personagem como já apontava Pallottini ao 

afirmar que a "personagem é um determinante da ação, que é, portanto, um resultado de sua 

existência e da forma como ela se apresenta. [...] é o ser humano (ou um ser humanizado, 

antropomorfizado) recriado na cena por um artista-autor, e por um artista-ator" (1989, p. 11). 

Desenvolvendo um pouco mais essa afirmação, tem-se a personagem como um representante 

ficcional em moldes humanos, antropomorfizados, dotadas de um corpo físico e 

personalidade, tendo suas características reveladas paulatinamente nas relações consigo e com 

outras personagens dentro de um mundo de ficção ao longo de uma narrativa.  

No meu empreendimento para a composição de personagens uso como parâmetro a 

sensibilidade ampliada pela minha prática de escrita dramática, que me propicia reconhecer 

em algumas narrativas de ficção seriada personagens bem compostos, buscando aspectos 

nessas composições que se assemelham ou se aproximam dos meus desejos de criação. 

Algumas dessas obras e suas respectivas personagens já foram apontadas neste estudo, como 

a detetive Linden da série The Killing usada como inspiração para a elaboração da 

personagem Lucinda.  

Outro parâmetro utilizado é a intuição que baliza escolhas aparentemente melhores e 

mais funcionais durante a composição, mas que, no presente estudo, guia-se por um respaldo 

teórico. É dessa forma que associo a personagem com a ideia de máscara e com a ideia de 

indivíduo, pois ambos os termos estão, em certa medida, imbricados ao conceito de 

personagem de ficção a serviço do drama. Tais associações são úteis para o entendimento das 

minhas possibilidades de composição.   

 

 

1.1 A PERSONAGEM E A MÁSCARA 

 

 

Nas civilizações mais antigas, as máscaras estiveram presentes fazendo parte de 

rituais, festas e cultos às divindades como objetos/agentes de uma representação. Na Grécia, a 

máscara foi utilizada como referência vinculada à transformação120 no culto a Dionísio. Isso 

                                                             
120 Elemento do culto dionisíaco onde o homem era arrebatado pelo Deus e transportado para o seu reino por 

meio do êxtase, deixando-o diferente, mesmo que momentaneamente, do que ele era no seu mundo cotidiano. 
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permite perceber estados diferentes entre a máscara, quem a utiliza e o ser mascarado (um 

outro estado de uma outra ordem surgida à medida que a máscara e o usuário se configuram 

numa nova composição). Assim os rituais dionisíacos tinham nas máscaras agentes 

vinculados ao divino, principalmente à transformação do humano mediante  relações entre o 

usuário e o artefato que permitia o contato com um outro, ou outros, para além dele mesmo. 

Identifico e enxergo esse(s) outro(s) como "os seres falantes" definidos e apontados por 

Mendes (1995) como "seres" criados pelo dramaturgo e para os quais ele empresta a sua 

linguagem e ausenta-se fundando a presença da obra dramática. Tal distanciamento que deixa 

presente a obra é construído por um irresistível e desejado processo de mascaramento do 

próprio autor. Nessa dinâmica de mascaramentos, o próprio drama pode ser encarado como a 

arte das máscaras, pois, ainda segundo Mendes, está ligado em sua origem ao sentido de 

transformação invocado no ritual dionisíaco.  

A partir disso é válido afirmar que vestir a máscara é representar e encarnar121, dar 

forma e atribuir características122 a algo e alguém. Expandindo um pouco mais o pensamento 

tem-se na literatura dramática um procedimento ritualístico de disfarce que permite um toque 

indireto na realidade através da ficção. Tal procedimento não existiria, como diz Mendes, sem 

a celebração de uma cerimônia de linguagem, um pacto de emoção entre os envolvidos. Tal 

pacto seria propiciado pela convenção e, no caso do drama, a convenção está no entendimento 

de que a linguagem se faz presente através da personagem.  

É nesse mascarar que há o desvelamento da personagem. Pallottini sugere: 

 

Voltemos aos dois corifeus, que se defrontavam diante do altar de Dionísio. 

Quando um deles, julgando-se (ou querendo que o julguem) o próprio nume 

diz "eu" em primeiro lugar, estará ele tomando a iniciativa total, ou 

obedecendo a uma estrutura predeterminada? É ele, o sacerdote, o ator ou o 

poeta? Ou as três coisas juntas? Em que momento, se é que em algum 

momento lhe foi creditada a qualidade de sacerdote, passaria ele a ator e/ou 

poeta? Quando é que os circunstantes deixaram de acreditar no sacerdote 

para admirar o trabalho do artista? Em suma: a que altura o templo passa a 

                                                             
121 Termo melhor explorado posteriormente ainda neste capítulo.  
122 É possível expandir essa afirmativa ao observar que um indivíduo pode vestir-se de máscaras cotidianamente 

para lidar com pessoas e situações nas esferas sociais em que está inserido. Acredito que assumir uma máscara, 

uma persona - palavra latina que deriva de per sonare, soar através de - , é fazer exercício de adequações 

conscientes ou não, na elaboração de um papel social que atenda ao que o mundo lhe exige, apresentando-se e 

melhor relacionando-se com tal mundo e os outros. Falar de máscara me impele a citar a obra do dramaturgo 

Luigi Pirandello, que entendia a filosofia da vida e da arte como uma só e para quem o senso trágico não se 

encontra na existência (em termos epistemológicos), mas, sim, no existir contraposto ao ser. Na obra de 

Pirandello a essência do drama está na luta entre a primitiva nudez da vida e a indumentária ou as máscaras com 

que os homens pretendem ou devem necessariamente pretender revesti-la. Um dos mais célebres exemplos disso 

em sua obra é a peça Seis Personagens à Procura de um Autor.  
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ser um teatro e o deus ficção? Nesse momento, sem dúvida, nasce o 

personagem. (1989, p.08) 

 

Esse "um deles" mencionado pela autora é Téspis que na Grande Dionisíaca de Atenas 

em 534 a.C. destaca-se do coro e fazendo uso de uma máscara específica e com caracteres 

humanos, diferencia-se dos demais, criando outra figura que imprimia, ao mesmo tempo em 

que evidenciava, a distância entre o que representa e o que é representado.  

Os gregos testemunharam a máscara configurando-se como agente de transformação, 

para além do coro, para além do elemento de cena, mas sim como o todo de uma construção 

dramática, pois a máscara torna-se ali uma imagem que produz mais do que reproduz algo. 

Ela exige um novo pacto e envolvimento do espectador com os tais outros que surgiram 

abrindo espaço para o exercício do imaginário: 

 

Quando eles veem Agamêmnon, Heracles ou Édipo representados pela sua 

máscara, os espectadores que os olham sabem que esses heróis estão 

ausentes para sempre, que não podem estar ali onde são vistos, que 

doravante pertencem ao tempo findo das lendas e dos mitos. O que Dionísio 

realiza, e aquilo que a máscara provoca também, quando o ator a coloca, é, 

através do que foi tornado presente, a incursão, no centro da vida pública, de 

uma dimensão de existência totalmente estranha ao universo do cotidiano 

(VERNANT; VIDAL-NAQUET, 2005, p.176) 

 

Essa é a dimensão dominada pelo drama que desenvolve, na antiguidade clássica, suas 

duas faces: a comédia e a tragédia. Duas formas canônicas de representação da aparência que 

envolve a ação humana. Sobre as características dessas faces do drama, Mendes aponta: 

 

Por uma admirável simetria o trágico e o cômico se opõem ao tempo em que 

se completam na tarefa de revitalizar a consciência do leitor/espectador do 

drama. O cômico é pessimista em relação ao indivíduo, imitando as suas 

fraquezas, sua capitulação; mas investe na crença de uma sociedade forte, 

capaz de punir e reabsorver as inclinações levianas, os desvios do 

comportamento padrão. O grande herói da comédia é sempre o grupo social 

que vigia e castiga pelo riso o particular, o excêntrico, o desajustado, 

partindo da ideia básica de debilidade do ser isolado. O que o cômico atinge 

no leitor/espectador é aquela parte do indivíduo formada pelas Mercedes s, 

pelos costumes, pela coletividade. O trágico, por sua vez, é extremamente 

otimista em relação ao indivíduo porque o vê como manifestação única de 

uma essência profunda e incorruptível; daí que a punição jamais é externa, o 

verdadeiro juíz do herói trágico é ele mesmo: a sociedade aparece como 

obstáculo, média de opiniões deformadas, e apenas lhe oferece as situações, 

a arena onde se prova a força de seu espírito, aquilo que no indivíduo não 

cabe dentro das Mercedes s previstas. O que se cultua na tragédia é 

sobretudo a transgressão, o ato capaz de lançar o indivíduo para além de sua 

medida social. (1995, p. 57-58) 
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O ritual dramático é um progressivo cair de máscaras, gerando o suspense com a 

aproximação das possíveis verdades que surgem pelas representações das relações do homem 

com o mundo. As faces do drama, a comédia e a tragédia, contribuem para o 

desmascaramento, para que essas verdades se revelem e exponham a condição humana.  

Independente da face do drama mostrada, a despeito da máscara utilizada, é necessário  

adesão emocional do leitor/espectador à personagem. Segundo Mendes (1995), o espaço do 

drama é essa adesão voluntária que passa pela empatia e identificação do espectador para com 

a personagem numa sintonia com suas palavras e ações em um compartilhar atento do trajeto 

percorrido. Na fruição, o leitor/espectador, está, por fim, não diante de respostas, mas sim de 

questionamentos feitos por uma máscara inquietante.  

Esse jogo de mascaramento não é novo e pode ancorar-se no primeiro modelo 

ocidental constituído para o drama proposto por Aristóteles em A Poética123. Nesse modelo 

uma composição dramática deve fazer sentido e produzir seu efeito à medida que se configura 

a partir dos arranjos da ‘mímesis’ de ações construídas com ‘coerência’, ‘verossimilhança’ e 

‘necessidade’. Os termos destacados contribuem para a reflexão aqui proposta e por isso 

merecem um pouco mais de atenção, pois estão relacionados com a personagem de ficção, 

sua composição e aplicabilidade no drama. 

A mímesis, para Luiz Costa Lima não seria uma adequação, “mas um processo que 

contrai, absorve, deforma as formas como o real historicamente aparece para o autor e para o 

leitor” (2000, p.398). A partir disso, Albuquerque, compreende a mímesis numa “chave mais 

ampla, de operador que reforma o mundo, no trânsito entre a percepção, a deformação e a 

devolução de um dito real” (2011, p.164) numa relação de semelhança/diferença com o objeto 

que se representa. É nesse processo de simulação que se altera a realidade e se mantém 

distância do real ao mesmo tempo em que o captura sem (re)duplicá-lo. Para atingir essa 

máxima no exercício de criação da obra, o dramaturgo deve ter o foco das imitações na ação 

(una e completa) realizadas pelas personagens e na organização dos eventos obedecendo os 

critérios da necessidade (causalidade das ações decorridas umas após as outras) e da 

                                                             
123 O primeiro a sistematizar um estudo é Aristóteles no seu trabalho Poética onde o filósofo trata da produção 

de uma poética (poiesis) atrelada a uma prática (práxis) no processo de criação de uma obra e os efeitos que tal 

obra pode suscitar no espectador. A obra de Aristóteles - tendo a personagem como ente composto pelo poeta a 

partir de uma seleção do que a realidade lhe oferecia, cuja natureza e unidade só podiam serem conseguidas a 

partir dos recursos utilizados para a criação - tornou-se ao longo do tempo um pilar para os demais trabalhos que 

surgiram feitos por teóricos que corroboraram ou negaram as premissas aristotélicas. Embora se refira à epopeia, 

à comédia e à poesia ditirâmbica, o texto trata principalmente da tragédia.  
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verossimilhança interna (aquilo que convence por ser provável dentro do universo ou do 

sistema em que a obra opera).  

Aristóteles afirma que a personagem deve atender a um sistema de coerências sendo 

boa, convincente, semelhante e necessária. Boa não no sentido de bondade, e, sim, no sentido 

de bem-feita. Convincente no que rege suas intenções, suas vontades, suas características que 

nos convençam de ser como é. Ser semelhante no sentido de pertencer a um senso comum, 

pois o espectador tem que conhecer ou ter alguma referência daquele mundo, daquela história, 

ou não criará uma relação de empatia. A personagem pode até mesmo ser impossível no 

mundo real, mas deve ser compatível, crível, verossímil na realidade da história.  

Sobre verossimilhança, Aristóteles diz:  

 

Não é o ofício do poeta narrar o que realmente acontece; é, sim, representar 

o que poderia acontecer, quer dizer: o que é possível, verossímil e 

necessário. Com efeito, não diferem o historiador e o poeta, por escreverem 

em verso ou prosa [...] - diferem em que diz um as coisas que sucederam, e o 

outro as coisas que poderiam suceder. Por isso a poesia é mais filosófica e 

mais elevada do que a história, pois refere aquela principalmente o universal, 

e esta o particular. Referir-se ao universal, quero eu dizer: atribuir a um 

indivíduo de determinada natureza pensamentos e ações que, por liame de 

necessidade e verossimilhança, convém a tal natureza; e ao universal, assim 

entendido, visa a poesia quando põe nome às suas personagens [...] 

(ARISTÓTELES, s/d, p. 117) 

 

O necessário e o verossímil põem a personagem numa dinâmica de causalidades que 

asseguram a coesão e coerência de suas ações. Para Aristóteles, o lugar da personagem seria 

secundário em relação à ação, pois a personagem não agiria para imitar caracteres e sim 

assumiria determinados caracteres para efetuar ações.  

Pensando o modelo pressuposto por Aristóteles e sua aplicabilidade em um contexto 

atual de criação de narrativa de ficção seriada, como é a proposição da criação da série Caso 

Divina, considero relevante para a composição das personagens eleger características 

norteadoras pautadas pela necessidade e pela verossimilhança, de modo que possam estar em 

conformidade e coerência com sistema lógico interno da minha proposição. Assim, 

personagens como Lucinda, Davi e Alaíde, por exemplo, existiriam para vivenciarem, nos 

limites determinados por mim, eventos possíveis e prováveis, pela ação e fala, operando e 

agindo elas mesmas. 

 

 

 



201 

 

1.2 A PERSONAGEM E O INDIVÍDUO 

 

 

Ao contrário do que preconiza o modelo aristotélico, tornou-se comum na cultura 

contemporânea pensar a personagem de ficção através de outros modelos que, em sua 

maioria, preenchem e revelam a personagem pelo viés de uma interioridade complexa, 

formada por muitos traços de personalidade que as tornam grandes indivíduos, com densidade 

psicológica.  

Tais modelos não seriam fáceis de serem encontrados no passado da história das 

criações ficcionais, muito pelo fato de que em grande parte das narrativas anteriores ao século 

XVIII não era comum a representação de subjetividades124 nas personagens. O que é mais 

provável de se encontrar nessas obras dramáticas de ficção mais antigas são personagens que 

representam tipos específicos ou ainda arquétipos125 presos a uma estrutura textual 

determinada por um tipo de gênero. Medéia de Eurípedes é um exemplo dessa assertiva, pois 

a personagem homônima apresenta apenas as características que interessam à trama, existindo 

para exercer uma ação e sendo caracterizada para agir.  

Outras possibilidades de construção de personagens não acontecem exclusivamente 

depois do século XVIII, pois existiram obras que escaparam dos modelos até então vigentes, 

apontando nuances que posteriormente desencadearam outros modelos e formatos. Peter 

Szondi (2001), entre outros teóricos, afirma que a obra de Shakespeare, anterior a este 

período, pode ser considerada um exemplo, pois já apresentava um avanço trazendo 

diferenciações nos procedimentos de composição das personagens.  

De fato, as narrativas shakespearianas trazem, representadas em monólogos, apartes e 

outros recursos narrativos, personagens que expõem suas hesitações, motivações ocultas, 

perturbações, medos, devaneios, entre outras tantas inquietações de suas mentes e almas. Tais 

vivências mostradas no palco, tão próximo do público, faziam com que o espectador tivesse a 

sensação de que diante deles estivessem seres muito próximos do real e que poderiam habitar 

o mesmo mundo que o seu. A partir disso é pertinente afirmar que as personagens 

shakespearianas parecem ultrapassar as "amarras" da obra em que estão inseridas, ressaltando 

a genialidade de Shakespeare na sua técnica dramatúrgica, ao aproximá-las daquilo que era 

entendido como um ‘indivíduo’ muito antes do romantismo, quando esta perspectiva de 

abordagem ganharia corpo.  

                                                             
124 Mesmo porque o conceito de "subjetividade" é historicamente recente. 
125 Os termos "tipo" e "arquétipo" serão mais explorados mais adiante neste capítulo. 
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É no século XVIII que o culto do “eu” nas mais variadas expressões artísticas 

exacerba a noção do ‘indivíduo’ desencadeando transformações nos processos de construção 

da personagem, proporcionando mudanças na representação, que passa a buscar as minúcias e 

as particularidades das situações retratadas e dos seres que vivenciam tais situações. Os novos 

tempos propiciam uma passagem do campo do enredo para a personagem. O caráter do herói 

romântico é feito da emoção e do sentimento que motivam suas ações. A índole da 

personagem, através de seus motivadores internos, passa a ser o objeto com o qual o 

espectador passaria a buscar uma identificação. É nesse contexto que outro modelo de 

personagem se estabelece. Modelo no qual quanto mais singular, peculiar, idiossincrática a 

personagem aparentasse ser, mais bem construída estaria, pois seria mais delineável, mais 

identificável, reconhecível pelo espectador, já que estaria num maior grau de similitude com o 

indivíduo.   

Um dos caminhos para tal procedimento do desvelar o indivíduo seriam os monólogos 

ou ainda as divagações interiores que perscrutam os pensamentos, as descrições detalhadas de 

aspectos físicos e dos comportamentos, assim como as formas de agir da personagem, na 

interação com os ambientes que ocupam. Tudo isso dentro de uma tessitura narrativa que 

passaria a se complexificar à medida que se fazia necessário comportar as modificações 

significativas apresentadas nessas "novas" personagens.  

Hegel (1980) contribui para o pensamento que se desenvolve aqui, no caminho da 

individualização da personagem, quando afirma que o conflito, cerne do drama, é produto das 

ações das personagens, baseadas em suas motivações determinantes. Para ele, as ações são 

parte de um mundo material, físico, externo, visível e as motivações são parte das elaborações 

mentais das personagens, revelando aspectos da vida interior que as leva à ação. A motivação 

se torna visível na forma de uma expressão, seja de sentimento, de ideologia ou de fé, sempre 

disposta como intenção, como vontade consciente. A personagem, para Hegel, ganharia sua 

dimensão mais importante ao transitar entre os determinismos sociais e históricos que, em 

parte, delimitariam sua ação e a liberdade de agir, configurando sua dimensão moral na 

medida em que a personagem age por exercício livre de sua vontade, arcando com as 

responsabilidades e consequências de suas escolhas. 
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As reflexões de Szondi126(2001) apresentadas no livro Teoria do Drama Moderno: 

1880-1950 ratificam a visão de Hegel quando discutem a considerável importância do diálogo 

dramático na configuração das personagens ficcionais modernas e individualizadas, 

diferenciando a individualização das personagens a partir de suas relações interpessoais. Isso 

expõe uma mudança de perspectiva que modifica a forma de pensar a personagem de ficção, 

pois passam a revelar-se não apenas nas ações, mas também nas interações com o(s) outro(s), 

desvelando suas particularidades.  

A partir do século XIX, o surgimento da psicanálise influencia em certa medida as 

formas de expressões artísticas e o indivíduo ganha mais espaço nas representações, mas com 

o surgimento da psicologia como campo de conhecimento é que as possibilidades de criação 

da personagem de ficção expandem-se. Principalmente com as contribuições de Freud, que 

concebe a ideia de uma fragmentação interna do homem consciente e as manifestações do 

inconsciente. Tudo isso contribui para um novo momento em que a composição da 

personagem pode considerar outra possibilidade diferente da apresentada por Hegel onde o 

homem era um todo contra o mundo. É possível pensar a personagem em luta com ela mesma, 

com o seu inconsciente. A ‘perspectiva psicologizante’ da personagem de ficção mostra-se 

como um crescente que faz repensar os demais modelos que até então estão em voga127. O que 

trato como ‘perspectiva psicologizante’ é uma visão que entende a personagem não reduzida 

às ações que realiza, mas também a um investimento em uma interiorização. 

É o que aponta Strinberg no prefácio da peça Senhorita Júlia: 

 

O processo psicológico é o que interessa, principalmente, à geração mais 

nova: nossas almas inquisidoras não se satisfazem vendo uma coisa 

acontecer; querem também saber como acontece. O que desejamos ver são 

os fios, a maquinaria; queremos examinar a caixa de fundo falso, manejar o 

anel mágico e encontrar sua junta, olhar as cartas e ver como estão marcadas. 

(s/d. p. 27) 

 

Nesse avanço exponencial da psicologização da personagem de ficção, aparecem obras 

como Madame Bovary (1857) romance realista de Gustave Flaubert, onde a personagem 

Emma insatisfeita com o que é e com o que tem prefere viver mais de sonhos e de um 

imaginário romântico do que enfrentar a realidade dura que a cerca, encontrando no adultério 

                                                             
126O autor define o drama moderno como "absoluto", pois "não é a representação (secundária) de algo 

(primário), mas se representa a sim mesmo, é ele mesmo. Sua ação, bem como cada uma das suas falas, é 

'originária', ela se dá no presente" (p. 31-32). O drama moderno seria então uma forma dramática concentrada 

"exclusivamente na reprodução das relações inter-humanas, ou seja, encontrou no diálogo sua mediação 

universal". (SZONDI, 2001, p.13) 
127 Afirmo que repensados e não excluídos. 
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uma válvula de escape para a angustia causada por uma vida tediosa. A personagem cria um 

palco para si, um mundo dentro da sua cabeça.  

Outras personagens podem ser citadas como exemplificação dessa evolução de uma 

‘perspectiva psicologizante’: Mrs Dalloway (1925) de Virgínia Wolf mostra um fluxo de 

consciência e manifestações do inconsciente de Clarissa Dalloway em um dia na sua vida 

enquanto organiza uma festa. É uma dinâmica de escrita que conduz o leitor entre o mundo 

externo e o mundo interno dessa personagem; A Paixão Segundo GH (1964) de Clarice 

Lispector  conta a história de uma mulher apresentada pelas iniciais G.H. que depois de 

demitir a empregada e tentar limpar seu quarto, relata a perda da individualidade após ter 

esmagado uma barata na porta de um guarda-roupa. Também fazendo uso do fluxo de 

consciência como recurso, a obra é um monólogo dividido em capítulos e enunciado em 

primeira pessoa, exposto por um jogo de linguagem. 

No teatro, a ‘perspectiva psicologizante’ enquanto recurso de construção de 

personagem chega um pouco depois, mas encontra terreno fértil no realismo e no naturalismo 

para uma forma de elaboração de obra dramática que buscava o "retrato da realidade", a 

exposição de um "recorte ou fatia da vida", através de uma personagem que representasse 

uma "pessoa".   

Se os investimentos para a individualização da personagem é o que marca o realismo e 

o naturalismo, no expressionismo será a tipificação resultante do processo de caracterização128 

abstrata. Em grande parte das obras expressionistas é possível perceber as personagens como 

"essências coletivas" representativas de uma ideia e não mais de seres humanos 

individualizados, mas tipos abstratos. Assim tem-se, por exemplo, uma subjetivização 

alcançada na obra Dorotéia129 (1949) de Nelson Rodrigues. Nesta obra, as três viúvas, D. 

Flávia, Carmelita e Maura, encarnam o horror ao sexo, trazido pelas suas falas em diálogos 

que ocorrem exclusivamente nas salas. As três personagens funcionam como apresentações de 

um sujeito dividido. As duas, Maura e Carmelita, são ecos da D. Flávia. Assim sendo, as três 

são representantes de um só personagem que é o zelador da moral familiar. Outro aspecto 

relevante dessa obra é a supervalorização do objeto: existe a presença de um par de botas130 

enquanto personagem. É o noivo de Das Dores. A representação do masculino que acaba por 

                                                             
128 Quando o termo caracterização for explanado adiante e com mais vagar, os termos individualização e 

tipificação também serão mais desenvolvidos.  
129 Dorotéia, ex-prostituta que largou a profissão depois da morte do filho, vai morar na cada de suas primas, três 

viúvas puritanas e feias que não conseguem enxergar os homens e não dormem para não sonhar. Ao contrário 

das mulheres da família, Dorotéia é bonita, exuberante, e não tem aversão aos homens. Mas, em troca de abrigo, 

aceita se tornar tão feia e puritana como as primas. 
130 Existem outros objetos simbólicos na peça.  
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perturbar a ordem na casa. Este simples objeto sobe ao palco com o peso e a responsabilidade 

de qualquer outra personagem e tem papel central no desenvolvimento da peça. 

Nos dramas amalgamados pelo rótulo "absurdo" há também uma quebra com o molde 

aristotélico, pois se rompe a relação da coerência interna entre os caracteres, o pensamento e 

as ações da personagem, já que as ações não necessariamente explicam-se segundo uma 

lógica psicológica. Existe a suspensão ou até mesmo a neutralização das circunstâncias 

concretas do contexto sociocultural e histórico que poderiam balizar as composições e as 

personagens podem ser entendidas como arquétipos e/ou caricaturas do ser humano. Atendem 

à necessidade de representação de uma insensatez mecânica, de um automatismo, da 

alienação das ações e da linguagem. Porém, alerta Mendes, "[...] se o drama de absurdo 

(usando comodamente um termo que cobre muitas variantes), rompe o sistema de valores e 

procedimentos aristotélicos, não impede com isso a empatia e a identificação do 

leitor/espectador com suas personagens." (1995, p.72, destaque da autora). 

Exemplo por excelência disso está na obra Eu Não (1973) de Samuel Beckett, onde o 

autor radicaliza na ruptura com o drama realista despedaçando a personagem para representar 

um ser humano que se decompõe numa única imagem: uma boca.  Um pedaço, uma boca 

ainda imbuída de alguma humanidade e que, verborrágica, descobre a sua capacidade de falar 

aos 60 anos de idade, quando passa a derramar um desesperado jato de palavras num fluxo 

contínuo. Fragmentos de memória e sensações do presente que se misturam num desabafo.  

O lastro teórico exposto até aqui serviu para balizar meus anseios em relação ao que 

queria como para algumas personagens da série Caso Divina. Meus investimentos na 

composição das personagens estavam condicionados ao desejo de que as individualizações 

fossem expostas a partir das interações e relações interpessoais entre elas. Por isso dediquei 

atenção para não apenas revelar as personagens à medida que executavam ações, mas também 

nas interações com as outras desvelando assim suas particularidades. Destaco aqui, a partir do 

piloto, as interações entre Lucinda e Gustavo, Lucinda e Alaíde, por exemplo, e como essas 

interações revelam muito de quem é a personagem Lucinda.   
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1.3 CARACTERIZAÇÃO DA PERSONAGEM 

 

 

O processo de criação de uma personagem é ainda alvo de curiosidade e inquietação 

pois permanece no paradoxo apontado por Candido (1998) quando se refere à personagem 

como um ser de ficção. "De fato, como pode uma ficção ser? Como pode existir o que não 

existe? (1998, p. 55) Segundo o autor, um dos caminhos para se chegar a uma resposta seria 

pensar a personagem como "algo que, sendo uma criação de fantasia, comunica a impressão 

da mais lídima verdade existencial" (p.55). Porém essa impressão da mais autêntica verdade 

existencial é um efeito. Para atingi-lo é necessária uma dedicação aos procedimentos da 

construção da personagem para só assim alcançar o efeito esperado131.  

 

A construção de personagens obedece determinadas leis, cujas pistas só o 

texto pode fornecer. Se nos dispusermos a verificar o processo de construção 

de personagens de um determinado texto e posteriormente, por comparação, 

chegarmos às linhas mestras que deflagraram esse processo no conjunto da 

obra do autor, ou num conjunto de obras de vários autores, temos que ter em 

mente que essa apreensão é ditada pelos instrumentos fornecidos pela 

análise, pela perspectiva crítica e pelas teorias utilizadas pelo analista. Isso é 

o óbvio e, apesar de ser dito com uma certa eloquência, pode parecer 

dispensável tanto para o leitor comum, que quer apenas desfrutar a 

personagem, quanto para o analista consciente de sua postura e das restrições 

que o método pode representar. (BRAIT, 2004, p.68) 

 

A partir dessa observação, levanta-se a óbvia questão sobre a personagem: Como 

construí-la? Ou ainda, como questiona o próprio Candido: "Qual a substância de que são 

feitas as personagens?" (1998, p.67) evocando a célebre fala de uma personagem de 

Shakespeare. Para essa provocação, trago outra reflexão de Brait: 

 

[...] o escritor recorre aos artifícios oferecidos por um código a 

fim de engendrar suas criaturas. Quer elas sejam tiradas da sua 

vida real ou imaginária, dos sonhos, dos pesadelos ou das 

mesquinharias do cotidiano, a materialidade desses seres só 

pode ser atingida através de um jogo de linguagem que torne 

tangível a sua presença e sensíveis os seus movimentos (2004, 

p. 52) 

 

Sigo, não me atrevendo a afirmar que existiria uma única substância da qual se fariam 

as personagens, mas propondo uma metáfora alquímica onde num caldeirão (linguagem) 

                                                             
131 Sem uma garantia de sucesso já que não se trata de fórmula pronta ou de sentença axiomática, mas sim da 

experimentação que depende e está ligada à recepção. 
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borbulha líquido caudaloso composto de muitas substâncias bem dosadas e apreendidas num 

mundo sensível e por um olhar deveras atento. É dessa mistura em ebulição precisa que 

surgirá a personagem de ficção. As substâncias poderiam ser entendidas como características 

que definiriam o homem enquanto tal, física, social e psicologicamente, num universo real, 

mas que o olhar atento, sensível e cheio de intencionalidades do alquimista/escritor separa, 

soma e subtrai as características/substâncias que o interessam para serem usadas numa 

composição a serviço de um universo fantasioso. As características selecionadas teriam como 

parâmetro fundamental de escolha a relevância e a função da personagem na narrativa 

dramática e acima de tudo a busca do objetivo desejado: a empatia do espectador. 

Por maior que seja a quantidade de características eleitas e atribuídas às personagens, 

essa quantidade apresenta um limite, uma finidade,132 já que a personagem "é criada a partir 

de traços que se englobam, configurando um todo, a organização faz com que o ser fictício 

seja mais coeso" (SPENGLER, 2013, p.136) quando comparado a uma pessoa. No "mundo 

fictício, diferente, as personagens obedecem a uma lei própria. São mais nítidas, mais 

conscientes, têm contorno definido, - ao contrário do caos da vida - pois há nelas uma lógica 

preestabelecida pelo autor" (CANDIDO, 1992, p.67). É ele, o autor, quem estabelece os 

limites, detendo a habilidade, e porque não, o poder, de escolher as características que melhor 

atendem à lógica do todo (completude da obra) delimitando assim a natureza das personagens 

e da própria obra dramática. Por isso a relevância de uma "escolha e da distribuição 

conveniente de traços limitados e expressivos que se entrosem na composição geral e sugiram 

a totalidade de um modo-de-ser, duma existência" (CANDIDO, 1998, p.75). 

O processo de apresentação dessas características ao apreciador chama-se 

caracterização. Sobre isso, Pallottini diz: 

 

[...] seja ela vista pelo ângulo físico, psicológico ou social - ou outros - a 

caracterização é um conjunto de traços organizados, que visam a por de pé 

um esquema de ser humano. Ficará a cargo do autor saber o que mais lhe 

interessa mostrar; e, claro, a cada época, estilo, escola de teatro, 

corresponderá uma espécie de caracterização, mais forte e vincada aqui ou 

acolá. (1989, p. 67) 

 

Seguindo essa linha de pensamento, entendo caracterização como uma configuração 

esquemática ou, como determina Rosenfeld, ‘aspectos esquemáticos’. Para o autor, "a 

                                                             
132 Uma pessoa pode ter uma quantidade de características ilimitadas, pois é viva e ao longo da vida acumula 

experiências podendo adquirir ou descartar características no seu corpo e personalidade. Já a personagem de 

ficção tem a quantidade, por maior que se apresente, limitada para que possam ser trabalhadas no espaço/tempo 

de exposição que a obra de ficção terá.  
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preparação especial de selecionados aspectos esquemáticos é de importância fundamental na 

obra ficcional - particularmente quando de certo nível estético - já que desta forma é solicitada 

a imaginação concretizadora do apreciador" (ROSENFELD, 1998, p.14). 

Assim, a personagem de ficção, para “ser” deve ser trabalhada minimamente em 

algumas instancias para compor a máscara: ‘aspectos esquemáticos físicos’ que diz respeito 

ao gênero, à idade, à altura, peso, cor dos olhos e cabelos, postura, saúde, aparência, sinais e 

cicatrizes, aMercedes lidades, hereditariedades, entre outras características que deem conta da 

aparência, do visual; ‘aspectos esquemáticos sociais’ que diz respeito a trajetória da 

personagem apontadas pela classe econômica, profissão, educação, vida familiar, inteligência, 

religião, crenças, ideologias, entre outras características que abarque as relações que a 

personagem estabelece com as outras personagens; E ainda e de grande relevância os 

‘aspectos esquemáticos psicológicos’ que dizem respeito a inteligência, sexualidade, sentido 

de moralidade, traços da personalidade, qualidades e habilidades, além de toda a subjetividade 

da personagem. O engendramento desses aspectos configura um esqueleto estrutural para a 

criação de uma personagem tridimensional. 

O conjunto desses aspectos esquemáticos ou dimensões auxiliam na construção da 

personagem de ficção, mas a criação dela pode também ser pensada a partir de outros 

disparadores como, por exemplo, modos de ‘percepção’ e ‘reação’. Disparadores que 

levantam questões norteadoras para uma composição: Como a personagem se percebe e 

reage?; Como a personagem percebe as demais personagens, o seu entorno e como reage?; 

Como as outras personagens a percebem? 

Desdobrando um pouco mais as dúvidas apontadas acima, afirmo que fazer uso de 

disparadores como os modos de percepção e reação não necessariamente precisam acontecer 

no início da composição do perfil das personagens, mas, como foi no meu processo, podem 

acontecer no meio da elaboração, na escrita de uma cena quando se constrói uma rubrica ou 

ainda na escrita de uma fala dramática. Um jogo de possibilidades surge a partir do modo 

como uma personagem reage a características ressaltadas na outra. Exemplo disso são as 

percepções que as outras personagens têm de Lucinda. O delegado a reconhece como alguém 

que é capaz de ter atitudes condenáveis e prejudicar outras pessoas sem arrependimentos. 

Gustavo tem uma percepção de Lucinda a partir de uma consideração do passado. Isso o leva 

a ter mais delicadeza no trato com ela quando vê o carro de Lucinda repleto de garrafas de 

bebidas. Mas a percepção muda quando eles brigam e Lucinda age de maneira preconceituosa 

contra ele e o agride verbalmente.  
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A própria personagem Gustavo é alvo desse jogo de percepção e reação a partir da 

perspectiva do olhar do outro. Dar a característica a Gustavo de ser um homem homossexual 

dentro de uma realidade heteroMercedes tiva, em uma delegacia de polícia, traz complicações 

para a personagem que são boas para serem exploradas, porém não queria me ater apenas às 

ações de Gustavo em relação a isso, mas como essa realidade reagia a ele. Assim os colegas, 

encabeçados por Vinicius, o apelidam de Katy Mahoney (investigadora de uma série de ficção 

dos anos 80). Essa mesma estratégia de percepção e reação é usada nos depoimentos, onde 

grande parte das personagens depoentes mostram como Davi era visto a partir das 

perspectivas particulares delas.  

Dando continuidade a possibilidades de composição, tomo como exemplo o livro de 

Flávio de Campos intitulado Roteiro de Cinema e Televisão - a arte e a técnica de imaginar, 

perceber e narrar uma estória (2009). Neste, o autor sugere uma série de itens que podem ser 

preenchidos no intuito de composição de um perfil. 

 

[...] seu nome e/ou apelido; sexo, idade, naturalidade; rosto, olhos e olhar, 

boca, voz, timbre, altura; seu corpo, cor e "cor" do personagem; 

movimentos, ritmo e expressividade do corpo, gestos frequentes ou 

característicos, posição quando em repouso; roupas, maneira de vestir; 

emoções, obsessões, manias, tiques, cacoetes - quais? com que intensidade?; 

vida sexual - qual? com que intensidade?; estrato social e cultural; lugar 

onde mora; postura predominante; seus principais pontos de foco; universo 

ao qual se reporta ao fazer uma comparação; relações com pessoas - com 

quem? como?; relações com objetos - com quais? como?; relações com 

trabalho - com qual? como; qual o seu papel social?; linguagem, idioleto - 

vocabulário, sintaxe e pronúncia das palavras -, expressividade verbal, 

expressões frequentes ou características; ele age ou se deixa levar?; sua 

motivação principal; seu objetivo principal; adjetivos que dá a si mesmo; 

adjetivos que os outros personagens dão a ele; adjetivos que o narrador dá a 

ele; seu traço principal. (CAMPOS, 2009, p. 157-158) 

 

Pelo trecho selecionado é possível perceber que os itens133, misturados, pertencem a 

aspectos esquemáticos distintos, mas que contribuem na equação para formar o todo, o 

conjunto. As respostas dadas aos itens destacados atendem também à demanda dos modos de 

percepção e reação. Um exemplo seria a personagem Zé Pequeno do filme brasileiro Cidade 

de Deus (2002)134 e a sua famosa fala135 dramática: "Dadinho é o caralho. Meu nome é Zé 

Pequeno, porra!" 

                                                             
133 Não há a obrigatoriedade de preencher item por item para se ter um perfil interessante de personagem, pois 

pensar a personagem não é o mesmo que pensar os itens de uma lista de supermercado. O escritor deve policiar-

se para estimular ao máximo a sua sensibilidade e perceber o que é necessário, interessante, e como as escolhas 

de perfil aparecem, são mostradas para o leitor/espectador.  
134 Roteiro de Bráulio Mantovani. Direção de Fernando Meirelles. Ano: 2002. 
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Essa é uma fala dita no momento em que a personagem se reapresenta num ponto de 

virada do filme e carrega as características que interessam para esse instante da discussão. A 

personagem nega um nome e escolhe outro que para si é mais representativo. Aqui se 

evidenciam fortes aspectos esquemáticos psicológicos e sociais, pois existe a rejeição de um 

passado que não agrada, não comporta mais a personagem e com o qual ela não se identifica. 

Tudo isso expresso no desvencilhar-se de um nome e na aquisição de outro, melhor, novo, 

condizente. Considerando os modos de percepção e reação, o apelido "Dadinho", ainda mais 

no diminutivo, rebaixa o nomeado, inferiorizando-o para si e para os outros num nivelamento 

abaixo de expectativas. Aqui é possível vislumbrar os questionamentos que cercam o escritor 

e as opções que ele tem para elaboração, pois cada escolha determina um caminho para a 

personagem. Poderia questionar-se se a personagem ganhou o apelido dentro de casa, no seio 

familiar, ou na rua, entre brincadeiras ou brigas. Se gosta do apelido que tem ou o detesta. 

Cada possível resposta leva a personagem para um lugar diferente de criação mais ou menos 

rica, com maior ou menor precisão, conteúdo, camadas a serem reveladas. Voltando ao 

exemplo do filme, tem-se uma personagem que, insatisfeita, muda o nome e se reapresenta, 

expondo para as outras personagens (percepções e reações) suas novas características e 

aspectos esquemáticos. A personagem não coube no "Dadinho", encontrou em "Zé Pequeno" 

um lugar de mais expressão. Não apenas a troca de nomes que evidencia o novo estado da 

personagem, mas a certeza de um novo "ser" de mais força, presença e violência também 

apresentadas pela eficácia dos xingamentos.  

Na composição de algumas personagens da série Caso Divina, para além de 

combinações de aspectos esquemáticos e da dinâmica entre modos de percepção e reação, 

considerei a eleição de elementos a partir de comparações de referências no exercício 

cuidadoso de observação do campo televisivo e das obras pré-existentes no teatro e na 

literatura, por exemplo, e que continham personagens com algumas similitudes do que 

almejava para a minha criação, principalmente para as personagens Lucinda e Davi. 

Nas muitas séries dentro do gênero policial investigativo, detive atenção nas que 

mostravam uma dinâmica entre uma dupla de policiais tendo uma mulher como protagonista.  

Grande parte dessas duplas eram formadas por mulheres e homens heterossexuais e ao longo 

das narrativas existia uma tensão sexual entre eles configurando uma das camadas do conflito, 

na possibilidade de uma relação amorosa entre eles comprometer ou não o trabalho de 

investigação. A escolha de reproduzir mais uma dupla de policiais formada por um homem e 

                                                                                                                                                                                              
135 No capítulo destinado ao diálogo, dedico atenção à fala dramática de maneira mais apropriada. 
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uma mulher é proposital para investir numa outra configuração de relação. Permanece o que 

já é comum e corriqueiro quando entre os investigadores Lucinda e Gustavo existe a 

cumplicidade, a parceria pautada na amizade, coleguismo, companheirismo, porém o desvio 

está na ausência de uma tensão sexual entre eles. 

Outra diferença a partir de uma característica é que criar a personagem Gustavo como 

homossexual permitiu adensar as tensões da temática da primeira temporada da série, pois a 

existência dessa personagem servia para explorar ainda mais e evidenciar caraterísticas da 

personagem Lucinda. Uma estratégia de desdobramento da exploração da temática.  

Se a minha intenção era fazer com que o trabalho como policial que investiga crimes 

de ódio trouxesse modificações profundas à personagem Lucinda, oportunizando lições de 

vida, era preciso estabelecer antes o que deveria ser aprendido. Na primeira temporada o 

preconceito contra homossexualidade é discutido e mostrado na história de Davi, inserido na 

história de Lucinda através do filho e do colega de trabalho. Para que o conflito se desenhe, 

uma característica deve ser trabalhada na personagem e manifestada na cena: Lucinda carrega 

preconceitos. Isso é mostrado primeiro em pequenas cenas e comentários que gradualmente 

crescem, até chegar à cena em que Lucinda é flagrada por Alaíde quando fala pejorativamente 

sobre Davi, e numa cena posterior quando Lucinda e Gustavo se enfrentam. Nessa cena de 

briga entre colegas, há o desvelamento do preconceito da investigadora. O aprendizado da 

personagem começa a partir daí e culmina no engajamento para fazer justiça por Davi e na 

melhoria da relação com o filho.  

A personagem Davi, assim como o exemplo de Dadinho mostrado anteriormente, 

passa por uma transformação. Tal feito exige pensar quais características podem e devem ser 

modificadas para atingir o objetivo pretendido e o possível efeito esperado. Assim desde o 

perfil descrito para Davi existe a sinalização dessa mudança, pois as descrições das 

características da personagem dividem-se em “quando jovem” e “já adulto”. Numa 

comparação de antes e depois, o corpo traduz as transformações psicológicas. Existe um Davi 

antes e um Davi que sustenta Divina Vox. O corpo antes magro fica depois másculo e atlético, 

contrastando com o uso de maquiagem e adereços que ressaltam sua feminilidade. A 

introspecção sede lugar a altivez, confiança, provocação. O desafio de escrita da personagem 

não estava apenas em realizar essa transformação, mas encontrar as características que 

permaneciam fazendo ponte entre esses dois mundos, porque a ideia nunca foi tratar de dois 

personagens, mas sim de uma mesma “pessoa” que precisa mudar e viver da maneira que 

deseja. Acredito que o que consegui deixar como ligação forte entre esses dois mundos foram: 

a relação com a música; a relação sentimental com João e com Alaíde (ao mesmo tempo 
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lugares de fragilidade onde Davi “quando jovem” ainda se manifestava); a cicatriz como 

marca de passagem.  

A cicatriz no rosto de Davi merece algumas linhas de discussão, pois compõe um 

interessante relato de experiência para a exposição dos muitos caminhos que podem ter um 

processo de criação.  

A cicatriz é resultado de um incidente de muito impacto para todas as personagens que 

tem ligação direta com Davi, pois representa uma cisão com a família e com aquele mundo. É 

uma decisão que modifica tudo para a personagem e desencadeia a sua transformação. Um 

primeiro pensamento criativo, conduzido por pura intuição, me levou a crer na importância de 

uma marca para o antes e depois de Davi como resultado de algum evento dramático.  

Decidido o evento: exposição da sexualidade de Davi e consequentemente a agressão 

sofrida pelo pai. A dúvida era se a agressão resultaria numa cicatriz no rosto ou na perda de 

um olho? (o paradigma problema/solução instalado mesmo que ainda de maneira 

inconsciente). Uma decisão tomada por mim desde que imaginei a cena da agressão era que a 

marca deveria ser mostrada como troféu e não escondida. A relação com essa marca produz 

dois caminhos de interpretações, leituras, sobre a personagem Davi. Se Davi escondesse a 

marca, seria ainda o “quando jovem”. O que não era meu interesse para obra. A ostentação da 

marca é a exposição de uma sobrevivência, de um fortalecimento. Assim teria possibilidade 

de justificar a aquisição de força, superação e provocação da personagem para com o passado 

que o marcou.   

Escrevi as cenas optando pela cicatriz, depois mudei para a perda do olho e uso de um 

tampão. Numa análise rápida, o peso da marca estava instalado nas cenas e dramaticamente 

era muito simbólico; existe uma marca de lembrança para todos os envolvidos estampada no 

rosto da vítima sempre que olhassem para ela. Recebi com carinho, após avaliação do 

professor e escritor Marcos Barbosa, a sugestão de suavizar um pouco deixando uma cicatriz 

no rosto136. A sugestão partiu, creio eu, de imaginar a estética da personagem, tornando-a 

mais atrativa dessa forma do que com um tampão no olho. Li o recado com satisfação porque 

comungava com uma das alternativas pensadas, mas sem o olhar tão embaçado de quem cria a 

obra, mas daquele que vê com um distanciamento e consegue enxergar o que não me é mais 

possível, já que a aproximação pode causar a distorção de um julgamento. O que tinha 

                                                             
136 O pedido de dosagem do artifício feita pelo professor vem acompanhado de um contexto de credibilidade, de 

respeito, admiração e referência que o professor é para mim e o que tem um peso e cuidado na discussão me 

levando a balancear os pós e nos contras das alternativas. A reflexão a partir da proposição me fez entender que 

o tampão no olho do ator que faria a personagem Davi poderia chamar mais atenção na cena do que qualquer 

teor dramático causando um ruído. Corria o risco de ver a emoção da cena perder espaço para a estética da 

personagem, sendo que o efeito pretendido de marca acontecia de maneira satisfatória com a cicatriz.   



213 

 

decidido antes era melhor. Voltei para a cicatriz como marca agora com a certeza de uma 

lembrança, uma referência e uma associação. Segue o trecho que recordei: 

 

A velha, que tomara na palma da mão a perna de Ulisses, ao apalpá-la, 

reconheceu a cicatriz; largou o pé, que caiu dentro da bacia, o bronze ecoou, 

o vaso oscilou e a água derramou-se pelo solo. Então, seu coração, a um 

tempo, foi tomado de tristeza e de alegria, os olhos se lhe encheram de 

lágrimas, a voz se lhe tolheu na garganta. E tocando no queixo de Ulisses, 

disse: 'sem dúvida, tu és Ulisses, meu filho querido! E eu não te reconhecia! 

Foi preciso primeiro ter tocado no corpo do meu amo! (HOMERO, Odisséia, 

Canto XIX, versos 467-75) 

 

A partir daqui é difícil descrever com precisão e em detalhes o raciocínio para os atos 

que se seguiram. Existe aí o impulso de associar uma emoção de reconhecimento a uma 

pessoa que não é mais a mesma, daquele que retorna para o lugar de origem e nem ele e nem 

o lugar são mais os mesmos. Tudo isso pela perspectiva de quem ficou. Esperando? Sentindo 

a falta? Feliz pela volta do diferente? Triste pelo reconhecimento do que não é mais igual? 

Não pensei. Senti apenas. Entre as sensações havia a certeza de que isso cabia para Caso 

Divina. Cabia para Davi e Alaíde. Entre o pensar e o escrever, abriu-se uma brecha para a 

inspiração. Acredito.  

Não tenho a capacidade de descrever tudo o que se passou pela minha cabeça, mas 

reconheço que fui imbuído da certeza de que precisava de mais uma cena e já no episódio 

primeiro onde mãe e filho estivessem juntos e sós. Existia já no roteiro uma memória somente 

com o áudio, as falas de uma conversa, em que Alaíde lembrava de ter dialogado com o filho. 

Reescrevi, fazendo a cena existir após a apresentação de Davi como Divina Vox no 

casamento de João. Apenas mãe e filho isolados. Assim escrevi a Cena 44, cheia de silêncios 

em que as palavras são buscadas e nem sempre encontradas para dar conta de tudo o que as 

personagens estão sentindo, mas existe o toque e o reconhecimento, a alegria e a tristeza 

representada pela ama na Odisséia de Homero relida na mãe de Davi que reconhece 

principalmente pelo toque que ali está ao mesmo tempo o filho e outro... Por isso ela acha 

diferente.  

Acredito que fiz o retorno à melhor opção.  

No campo da televisão e do cinema, é muito comum a prática da criação da 

personagem de ficção a partir do perfil, como mostrado na citação extraída do livro de 

Campos (2009). São inúmeros os manuais que oferecem metodologias para esse emprego. 

Exponho aqui observações de alguns autores desses manuais especializados numa prática de 

escrita dramática para cinema e/ou audiovisual, em uma tentativa de encontrar aproximações 
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nas suas ideias a respeito da composição da personagem de ficção com o que já foi 

apresentado anteriormente neste capítulo. Observo desde já que essas metodologias 

estabelecidas em grande parte pela prática e convenção de mercado cinematográfico e de 

ficção seriada, soam muito mais como variações de um mesmo método do que com um 

processo ou procedimento novo de construção.   

Assim sendo, Syd Field137 (1979) já pregava que o autor deve conhecer a história da 

personagem podendo separar os componentes da vida dela em duas categorias: interior (a que 

forma a personagem pois define sua biografia) e a exterior (a que revela a personagem pois 

mostra a necessidade dramática, além da interação com outros personagens e consigo 

mesmo). Acentua também que, para tornar a personagem real, deve-se classificar a vida dela 

sobre três ‘componentes’ básicos: profissional, pessoal, privado. Doc Comparato (2000) 

comunga deste mesmo pensamento, mas ao invés de fazer uso do termo componente, prefere 

‘fatores’ físicos, sociais e psicológicos. O autor diz ainda que as personagens é que sustentam 

o que ele chama de "peso da ação" e são o ponto de atenção imediato dos espectadores, 

exigindo que o autor pense quem vai viver a ficção que está sendo criada, devendo 

desenvolver as personagens logo nas primeiras etapas da estruturação do roteiro (sinopse e 

argumento). Nessas fases as personagens são desenhadas e localizadas no tempo e no espaço 

em que acontece a história, ficando claro desde o princípio o “onde”, o “como” e o “quando” 

a história acontece. Sobre o pensar e o sentir da personagem, Comparato observa que é 

expresso pela sua atuação e pelo seu comportamento perante a ação. Quanto maior a 

densidade, mais real a personagem parecerá para o espectador. Para Field é possível, a partir 

da criação da personagem, manifestar-se uma ação e consequentemente uma história. Robert 

Mckee (2006) dedica-se a pensar a personagem inserida no todo da obra, numa relação 

dinâmica com a estrutura do roteiro, pois ela, a personagem, está localizada em determinado 

ambiente, gerando imagem, ação e diálogo. A função da estrutura é prover pressão 

progressiva que force a personagem a enfrentar dilemas, cada vez mais difíceis e a fazer 

escolhas de risco revelando a sua verdadeira natureza. Para todos eles, a personagem é 

considerada elemento fundamental no desenvolvimento da história. 

 

 

                                                             
137 Um dos primeiros a desenvolver uma metodologia para o processo de roteirização de obras cinematográficas. 

A definição da estrutura ficou conhecida como "Paradigma" que determina um total de 120 páginas distribuídas 

em três atos (apresentação, confrontação e resolução). Muito do que se seguiu posteriormente na literatura de 

criação para cinema e ficção para televisão faz referência a Syd Field, contestando ou ratificando seus 

apontamentos.  
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1.4 COMPREENSÃO DA PERSONAGEM A PARTIR DE ALGUMAS CLASSIFICAÇÕES 

 

 

A verossimilhança pode ser um instrumento e pressuposto teórico a serviço da 

construção da personagem de ficção. Para isso faz-se necessária a comparação entre o mundo 

fictício - do qual a personagem dramática faz parte - e o mundo sensível, real. A medida dos 

graus de verossimilhança estaria vinculada à similitude que a personagem dramática 

apresentaria em relação às pessoas reais, tendo em consideração o cosmos criado e ordenado 

pelo autor. Assim, seria possível tratar, como aponta Mendes: "da personagem histórica, da 

integralmente fictícia, da que parte de um modelo real e recebe transformações, supressões ou 

acréscimo de traços, e assim por diante, com várias possibilidades ou nuances de composição" 

(MENDES, 2003)138. 

Na criação da série Caso Divina existe a eleição do que pode parecer mais crível 

quando se compõe o que diz e o que faz a personagem para expressar aquilo que ela é e o 

universo a que pertence. Destaco duas representações de contextos sociais abordados na série 

e que são relevantes para torna-la verossímil aos olhos do espectador: a conjuntura policial e a 

conjuntura religiosa. 

A conjuntura policial precisa ser retratada não somente nos procedimentos de uma 

investigação, mas no cotidiano e no funcionamento de uma delegacia, o regimento interno e a 

dinâmica de funcionamento do lugar. Na mesma medida existe uma necessidade de 

reprodução de jargões da profissão, idioletos139, detalhamento quando possível de práticas e 

costumes que deem conta da representação desse universo. Aqui faço uma autocritica a partir 

da percepção de que ainda falta uma pesquisa mais aprofundada na conjuntura de uma 

delegacia de polícia, nas práticas de investigação, nos procedimentos de análise pericial de 

locais de crimes e de corpos. As cenas criadas até agora que abordam essa conjuntura 

funcionam para a compreensão do todo no drama proposto, mas a partir de novas pesquisas, 

podem ser trabalhadas com mais cuidado e esmero. O que foi possível ser elaborado até aqui 

tem base em estudos preliminares e também em um imaginário coletivo sobre o que é o 

trabalho da polícia quando investiga um assassinato balizado pelo repertório de obras 

audiovisuais e dos romances que retratam essa conjuntura.  

                                                             
138 MENDES, Cleise F. A personagem dramática: caracterização. Notas de aula da disciplina Dramaturgia, do 

bacharelado em Artes Cênicas da UFBA. Salvador, 2003. 
139 Maneirismos nas falas que são adquiridos por grupos específicos, como por exemplo: grupo de taxistas, 

cabelereiros, surfistas, etc.  



216 

 

Nessa mesma perspectiva, para figurar uma conjuntura onde parte das personagens 

vivenciam uma prática religiosa é necessário saber como é ou pode ser o comportamento de 

um membro para reproduzir alguns traços específicos. Neste caso, além de buscar referencial 

para as relações hierárquicas dentro de uma comunidade evangélica, as particularidades dos 

ritos e das celebrações, etc. Na instância da criação da série Caso Divina houve uma dinâmica 

de distribuição e dosagem, carregando mais em uma personagem do que em outra os 

determinados traços que podem conduzir o espectador à identificação de que aquelas 

“pessoas” são evangélicas. A personagem Maria é uma das personagens com mais 

características nesse sentido (vestimenta, comportamento, maneirismos da fala), diferente, por 

exemplo, da personagem César, pois um cristão que desenvolve dependência química, como é 

o caso de César, não se comporta dentro dessa cultura da mesma forma que se comportava 

antes. A personagem Maria ainda se ancora na religião para destilar o despeito em relação a 

Davi, fazendo uso da crença para justificar o preconceito.  Davi é a personagem que abandona 

a religião para vivenciar a sua sexualidade sem culpa, já João não consegue o mesmo, 

permanecendo na religião e com a família. Após a morte de Davi, Alaíde é quem não se 

encaixa mais na igreja, ainda mais depois da revelação de que Nelson, o pastor, foi o culpado 

pela morte de Davi.  

Outro instrumento e pressuposto para a caracterização das personagens seria o grau de 

complexidade. Entendendo por complexidade, aqui especificamente, a riqueza e diversidade 

de caracterização articuladas em conjunto e em associação à relevância em um enredo. É 

possível, com certa facilidade, perceber que nas narrativas de ficção as personagens mostram-

se mais simples ou mais complexas, segundo também o seu significado dramatúrgico no 

desenvolvimento da narrativa e pelo tempo de exposição.  

A facilidade da identificação de uma personagem simples ou complexa está no 

reconhecimento de suas alterações, suas modificações, nas transformações internas ao longo 

da evolução da narrativa.  

As personagens simples, "geralmente, são definidas em poucas palavras" (BRAIT, 

2004, p.40-41), pois apresentam "poucos atributos" (CARDOSO, 2001, p.43) em sua 

composição. Assim, suas ações são previsíveis e as tornam, quase sempre, a personificação de 

uma única ideia que logo se revela ao apreciador. Pouco ou nada se modificam no decorrer da 

trama. Apresentando uma espécie de imunidade "à evolução no transcorrer da narrativa, de 

forma que as suas ações apenas confirmem a impressão de personagens estáticas, não 

reservando qualquer surpresa ao leitor/espectador" (BRAIT, 2004, p.41). Como aponta 

Mendes (cf. nota 26), têm-se a impressão de que os acontecimentos passam por elas, 
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atravessam-nas, mas não as modificam interiormente. O comportamento e a percepção de 

mundo permanecem os mesmos. A transformação é ínfima ou nula, pois, geralmente, não 

existem nessas personagens sinais de grande embate interior. Na maioria das vezes, o conflito 

acontece externamente, "entre sua vontade, seus objetivos, e as forças que atuam contra eles" 

(MENDES, cf. nota 26). 

A personagem simples140 é correspondente à personagem plana (flat characters) já 

proposta por E. M. Forster em livro de 1927 intitulado Aspectos do Romance. Tais 

personagens, como aponta Cândido (1998), são facilmente reconhecíveis e lembradas pelo 

leitor/espectador, permanecendo inalteradas no espírito porque não mudam com as 

circunstâncias. 

Durante a tensão, seja ela séria ou cômica, a personagem simples age e reage aos 

acontecimentos apresentando emoções e sentimentos diversos, mas quando cessa o 

tensionamento, quando se desfaz o conflito, a personagem retorna para o estado anterior, para 

a exata medida que tinha antes de se instalar a tensão. Não afirmaria que se trata de um 

retrocesso, mas sim de um retorno a um status quo que permite uma impressão de que "não 

existe uma força adquirida no decorrer da ação que lhe permita modificar-se e modificar a 

estrutura das relações com o mundo que a rodeia, mesmo que essa mudança seja apenas 

sugerida nos limites da ação". (MENDES, cf. nota 26. Grifo da autora).  

De acordo com os objetivos do autor e da organização interna do drama, as 

personagens simples podem aparecer sob a forma de tipos ou caricaturas.  

As personagens simples/planas que serão classificadas como tipo141 são as que surgem 

a partir do desejo de representação de generalizações baseadas em características comuns de 

uma série de indivíduos, uma forma de comportamento padrão, uma posição intelectual, 

política, um grupo social, uma região, um país... Cito, como ilustração, duas personagens que 

compõem o tipo simples policial: Vinicius e o Delegado Cardoso. Não há para eles uma 

extensão de vida além da de policiais atuando na delegacia e servindo como pequenos 

obstáculos para o cotidiano de Lucinda e Gustavo, tanto que sua existência está limitada 

                                                             
140 Um exemplo eficaz de uma personagem simples é Homer Simpson da animação The Simpsons (1989 - ) 

criada por Matt Groening. 
141 Os exemplos são inúmeros: o médico, a prostituta, o advogado, o malandro, o político, a beata, o homem do 

campo... Cito a célebre personagem Odorico Paraguaçu da peça O Bem Amado (1975) de Dias Gomes. Político 

corrupto e habilidoso na arte de enganar, elege-se com a promessa de inaugurar um cemitério, mas após eleito 

vê-se em apuros, pois ninguém morre na cidade. Arma planos para assassinar desafetos, mas acaba ele sendo a 

vítima e o primeiro a ser enterrado. 
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espacialmente a delegacia142. Não existindo para além disso porque não há necessidade. A 

criação dessas personagens era importante para uma composição de ambiente (realidade 

policial e cotidiano de delegacia), trazer elementos do passado de Lucinda afetando seu 

contexto de trabalho, desdobrar o preconceito contra homossexualidade (perseguindo 

Gustavo) e para que através da tipificação deles fossem ressaltadas as personagens Lucinda e 

Gustavo, essas sim, existindo além do tipo policial.  

O que interessa para a composição da personagem tipo é a eleição de determinada(s) 

característica(s), marca, traço ou traços dominantes que representa ou representam um grupo. 

Nessa eleição, muito pode ficar de fora conduzindo o leitor/espectador a uma interpretação 

apressada e superficial de que a personagem tipo é pobre. A personagem tipo atende às 

demandas para as quais foi composta, sua simplificação é necessária, funcional e relevante 

para as intenções da criação. A personagem tipo deve existir com realidade e coerência para 

atender aos objetivos da obra e das convenções e especificidades do drama em que está 

inserida.  

A tipificação exagerada, extremada, deforma, distorce o conjunto resultando na 

caricatura143. A personagem caricata é a personagem simples/plana reconhecível por ser 

fortemente marcada em sua composição por uma única ideia ou traço(s) fixo(s). "Estes traços 

são fixados de uma vez e para sempre, e cada vez que a personagem surge na ação, basta 

invocar um deles" (CANDIDO, 2004, p.61). Geralmente estão presentes em comédias, 

críticas e sátiras, sendo usada para ridicularizar determinados comportamentos ou ainda como 

estratégia de subversão de clichês em narrativas de humor, por exemplo. Molière é referência 

obrigatória no uso da caricatura cômica. Mas também existe o uso da caricatura para fins 

dramáticos e até mesmo trágicos. Como aponta Mendes (cf. nota 26) quando cita Policarpo 

Quaresma como uma caricatura formada pela ideia fixa que persegue o protagonista - sua 

ânsia nacionalista - coloca-o em situações que vão do puro ridículo à extrema angústia. Outras 

caricaturas são citadas pela autora nas obras identificadas como "teatro do absurdo", nas peças 

de Beckett e Ionesco, por exemplo.  

A personagem complexa tem sua composição mais elaborada e pormenorizada a partir 

de uma caracterização diversificada. Essa variedade e distinção que afasta a personagem da 

                                                             
142 Não estou afirmando que a limitação espacial tipifica uma personagem de ficção, mesmo porque existem 

inúmeras histórias em que as personagens estão limitadas espacialmente, mas não são tipos, pelo contrário. Vide 

grandes obras como, por exemplo, Dias Felizes (1960) escrita pelo dramaturgo irlandês Samuel Beckett (1906-

1989). A peça tem como personagem central Winnie, uma mulher que sob o sol do deserto, imobilizada até a 

cintura sob um monte de areia, na primeira parte, e até o pescoço, na segunda, saúda a vida e busca tirar prazer 

de pequenos gestos cotidianos, como pentear os cabelos.  
143 Na criação da série Caso Divina não tinha interesse na caricatura.  
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representação de uma única ideia (ainda que possa pertencer a um grupo, ainda que possa ter 

uma característica exagerada) e a aproxima de uma identidade, uma particularidade que a 

torna única e parecida com os seres do mundo sensível. As personagens complexas articulam 

uma quantidade significativa de ideias que não necessariamente precisam ser compreendidas 

de imediato, e é melhor que não o sejam, mas que exige, naturalmente, maior atenção e maior 

tempo de exposição dessa personagem na narrativa.  

Davi é uma personagem complexa assim como Alaíde e Lucinda (tratarei dessas duas 

mais detalhadamente adiante). Existe nessas personagens uma dedicação para que as nuances 

de suas características sejam expostas aos poucos e ao longo da temporada na esperança de 

causar algumas surpresas, investir no inesperado e no encantamento que essas personagens 

possam suscitar no espectador em momentos específicos da história. Já no piloto há 

demonstrações dessas diversidades de características nessas personagens e suas sutilezas. 

Nenhuma delas é totalmente boa ou totalmente má, mas imbuída de tonalidades que as 

diferenciam e destacam. No primeiro episódio, por exemplo, Alaíde depreda a fachada do 

supermercado “Deus é bom”, algo não feito por Davi no passado, quando tinha motivação 

suficiente para realizar a ação. Lucinda mostra a contradição de combater crimes de ódios, 

mas carregar, nessa primeira temporada, o preconceito contra homossexualidade e toma 

consciência disso ao ofender o colega Gustavo.  

Quanto mais camadas essas personagens têm, mais possibilidades de exploração e 

criação de cenas, de situações que possam desvelar para a audiência quem são essas 

“pessoas”.  Expor tudo de vez é desperdício e atropelo. A boa dinâmica de dosar o 

desvelamento da personagem para que aconteça paulatinamente me parece uma medida 

acertada. Por isso escolho, no piloto da série Caso Divina, mostrar cenas de Davi no passado, 

porém do presente elejo expor fragmentos da sequência do casamento de João, fragmentos do 

assassinato de Davi e a imagem do corpo. A intenção é poder aguçar a expectativa do público 

para querer saber como aquele rapaz frágil se tornou Divina Vox e porque acabou morto. As 

características da personagem no passado e no presente são distintas, mas à medida que a 

história vai sendo apresentada, uma lógica e uma coerência para as transformações de Davi 

vão se configurando e as atitudes tomadas por ele se justificam.  

Mendes afirma que quanto maior a riqueza dos elementos que a caracterizam, mais 

complexa poderá ser a personagem dramática. Assim como também mais dotada de percepção 

e sensibilidade que as demais personagens. Segundo a autora: 
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Saber quais são seus objetivos, motivações, caráter e pensamento, é tarefa 

que exige reflexão do leitor/espectador. Prova indiscutível da força de 

caracterização de uma personagem é o fato de seu comportamento suscitar 

perguntas: por que ela age assim? Qual o seu objetivo? Isso não implica a 

necessidade de um comportamento misterioso ou de uma linguagem 

ambígua. Mesmo quando comentando e tentando a todo momento explicar-

se ou explicar quais as suas necessidades, dúvidas, aspirações, a personagem 

complexa, ao questionar-se, arrasta a plateia em seu conflito. (MENDES, cf. 

nota 26) 

 

A personagem complexa não é imutável. Os eventos que acontecem na narrativa 

marcam a personagem complexa profundamente, operando nela uma transformação 

considerável e visível. No final de um enredo, ela, a personagem, não é o mesmo ser. Foi 

modificada ao longo de uma aprendizagem ocorrida no desenvolvimento da ação na narrativa. 

As personagens complexas agem adquirindo experiências modificadoras, ao mesmo tempo 

em que o contexto da trama em que estão inseridas age sobre elas alterando 

comportamentos144.  

Na equivalência, as personagens complexas seriam o mesmo que as personagens 

redondas de Forster apresentando "várias qualidades ou tendências, surpreendendo 

convincentemente o leitor. São dinâmicas, são multifacetadas, constituindo imagens totais e, 

ao mesmo tempo, muito particulares do ser humano" (BRAIT, 2004, p.41). 

As personagens complexas/redondas podem ser arquétipos ou indivíduos. 

Os arquétipos são movidos por um pathos que ressalta uma dessas características e 

assim a personagem arquetípica deixa-se governar pelo impulso dominante. O ciúme que 

domina e provoca a tragédia de Otelo na peça homônima escrita por Shakespeare, por 

exemplo. Uma personagem tão intrigante em sua composição, mas que tem todas suas 

nuances eclipsadas pelo domínio de uma única força, que o controla e governa suas ações na 

peça. Na mesma linha, o desejo soberano por vingança é a única entre tantas nuances que 

impera nas ações da personagem Emily Thorne na série Revenge145 (2011 - 2015) criada por 

Mike Kelley146. 

 

                                                             
144 Ilustro essa assertiva trazendo como exemplo a personagem Maura Pfefferman da série Transparent (2014 - ) 

criada por Jill Soloway. A história é sobre Maura, uma mulher transgênero, pai de três filhos adultos que revela 

tardiamente à família, incluindo a ex-esposa, sua identidade após anos de não aceitação e todos passam a 

conviver com isso da melhor maneira que podem. 
145 No passado o pai foi acusado injustamente por um grupo de pessoas da alta sociedade americana morrendo na 

prisão. Anos depois Emily ganha herança e arquiteta plano de vingança contra todos que prejudicaram sua vida e 

a de seu pai.  
146 Interessa a mim para a obra artística Caso Divina a composição de personagens complexas que se distanciem 

do arquétipo e se aproximem mais do indivíduo.  
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A personagem indivíduo é única e não se esgota "nos traços característicos, mas têm 

certos poços profundos, de onde pode jorrar a cada instante o desconhecido e o mistério" 

(CANDIDO, 1998, p.60). É aquela que detém uma minúcia na caracterização, compondo um 

tecido de traços ao mesmo tempo particulares e típicos que resulta na composição de uma 

unicidade muito próxima daquilo que compreendemos e reconhecemos como 'uma pessoa de 

verdade' quando existe comparativo entre real x ficcional, entre o mundo sensível e o 

imaginário.  

O grau de complexidade apresentado por uma personagem pode estar correlacionado à 

relevância e ao tempo de exposição dessa personagem numa narrativa, pois a sua importância 

para o desenvolvimento da história liga-se à ideia ou ideias que ela concretiza, personifica147. 

Quanto maiores e mais intensas as ações, consequentemente mais destaque terá. Assim é 

preciso também maior tempo de exposição dessa complexidade, pois quanto mais rica de 

características, maior o grau de dificuldade de decodificação, menos decifráveis elas serão e 

assim mais misteriosas e imprevisíveis.  

Aqui me proponho fazer breve reflexão sobre as personagens indivíduos,  Lucinda e 

Alaíde a partir de algumas comparações entre elas. A criação dessas personagens teve como 

estratégia o espelhamento em que uma circunstância, situação, ou mais de uma é vivenciada 

por personagens distintas em perspectivas diferentes. No caso da série Caso Divina as 

personagens são mulheres em momentos diferentes de posicionamentos, afirmações e 

vivências. Já no piloto isso é evidenciado quando é mostrada uma Lucinda que paga por sexo 

sem julgamentos, que retorna ao trabalho de investigadora depois de um afastamento devido a 

uma delação feita por ela em relação ao ex-amante e colega de trabalho e ainda lida com o ex-

marido e a guarda compartilhada do filho. Uma vida atribulada quando contrastada com a de 

Alaíde, que vive na dinâmica de três espaços: casa, igreja e trabalho. Lucinda sofre 

consequência de seus impulsos e ações: traição no casamento, delação do colega e amante, 

dependência de álcool, etc. Alaíde sofre consequências das suas omissões e reveses da vida: 

não defendeu o filho no passado da agressão do marido e o filho foi assassinado. Apesar de 

uma compreensão de mundo diferente, ambas buscam reparações em suas vidas e buscam 

fazer o que é certo. Lucinda, apesar dos desajustes da vida pessoal, entende a importância do 

que faz no trabalho. Alaíde luta pelo filho, o que pode ser interpretado como uma tentativa de 

defendê-lo, mesmo que tardiamente.  

 

                                                             
147 Termo usado como ação da representação de algo ou alguém através, simbolicamente, de um ser real ou 

fictício. 
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Outra possível comparação é que são mães tentando encontrar formas de conexões 

com os respectivos filhos dentro de uma temática delicada que é a sexualidade. Alaíde não 

pode corrigir as falhas cometidas no passado com o filho Davi, por isso se agarra no desejo 

por justiça como última chance de reparação. Lucinda ainda tem tempo, mas precisa ganhar 

essa consciência e vencer seus preconceitos antes de tudo. Por isso o encontro das duas no 

banheiro quando Alaíde flagra Lucinda se referindo a Davi de maneira pejorativa e entende 

que está errada. Minha intenção desde o princípio era que a detetive pudesse estar 

vivenciando dentro da sua família uma história similar à de Alaíde. Assim a investigação iria 

aos poucos relevando toda a história de Davi e o fim trágico dele atemorizaria Lucinda pelo 

medo disso se repetir com Luís. Para que isso não acontecesse, seria preciso antes de tudo que 

ela identificasse os seus preconceitos, mudasse suas ações para a partir disso criar um 

ambiente melhor para Luís. Ambiente que Davi não teve.  

A estrutura de família desenhada para ambas não é feliz. Lucinda tem como 

consequência das suas escolhas a separação e a guarda compartilhada, mas a relação difícil 

com o ex-marido dificulta. Alaíde perdeu o sentido que tinha de família após a partida de 

Davi no passado, do marido que o expulsou e da filha que o condenou. Tanto que a relação 

com Maria é fria.  

Essas duas personagens vivenciam um contexto de mudanças que vai se configurando 

e sendo exposto ao longo da narrativa. Lucinda bebe como válvula de escape, mas precisa 

encontrar outras saídas para seus extravasamentos. Alaíde não tem uma válvula de escape, 

mas as emoções dela encontram meio de manifestar-se para além da dor quando ela, numa 

atitude inesperada, quebra a fachada do supermercado.  

Lucinda e Alaíde encontram interseções sendo mulheres, mães e no desejo de justiça.  

Considerando as premissas levantadas até aqui sobre a personagem dramática e as 

possibilidades de construção, é possível afirmar que as personagens de ficção podem ser 

compostas por diferentes operadores - textuais, visuais, narrativos, psicológicos, semânticos, 

receptivos e situacionais - o interessante é perceber que independente do disparador, os 

elementos utilizados para a construção atuarão em conjunto para lhes dar corpo, compondo 

uma máscara, compondo um indivíduo.  
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2. PERSONAGEM E INTRIGA 

 

 

Como ponto de partida, tomo a afirmação de Patrice Pavis quando diz que “intriga é o 

conjunto das ações (incidentes) que formam o nó da peça (do romance ou do filme)” (2011, 

p.214). Ancorado no pensamento de Paul Ricoeur (2010), acredito que a definição traçada por 

Pavis não apreende o sentido amplo ou ainda a possível abrangência do significado de intriga 

quando empregado ao contexto da dramaturgia, pois intriga não seria apenas um conjunto de 

ações ou incidentes, seria a organização coerente dessas ações no intento de implicação de 

sentido e significado. Retornando à frase de Pavis, ouso dizer que intriga seria a elaboração do 

próprio nó e o seu desatamento quando oportuno e melhor para a obra.  

Paul Ricoeur (2010) defende a noção de intriga para traduzir o termo mito (mythos) da 

Poética aristotélica. A intriga seria, com base em sua leitura do texto de Aristóteles, um 

agenciamento de fatos ou acontecimentos em um sistema coerente; efetuando uma operação 

de configuração que transforma a sucessão dos acontecimentos em um todo significante. 

Nessa medida, a intriga não está no agrupamento de ações pura e simplesmente, mas sim, na 

manobra, na manipulação dessas ações, na eleição de uma ordem que posiciona os fatos e 

assim lhes dá coerência. Essa orquestração produz uma unidade que deve ter um sentido.  

Se for possível imaginar um amontoado de cartas embaralhadas representando cada 

uma um acontecimento, a intriga seria a dinâmica de observar essas cartas e ordenar uma 

forma de apresentação compondo um sistema, elegendo o que pode aparecer primeiro e o que 

vem depois, atentando para o sentido que se produz à medida que a ordenação vai sendo 

estabelecida. A disposição das cartas vai ganhando sentido e quanto mais coerência existir 

nesse processo de eleição e ordenação, mais unidade será configurada ao todo e assim o que 

era antes um amontoado, agora é uma narrativa, uma história.  

Se for possível ainda pensar outra analogia, serve também como exemplo um grande 

bolo de fios que para ser transformado em tapete ou coisa que o valha é preciso antes a 

operação de separar, tratar e ordenar quais fios e como serão trançados, unidos, para compor o 

todo. É preciso um processo de tessitura para conseguir a criação do tapete. Da mesma 

maneira, é preciso que o enredo de uma narrativa seja apresentado da melhor e mais atrativa 

forma possível e isso acontece pela tessitura da intriga que, estrategicamente, dispõe e 
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apresenta o enredo148 valorizando-o e tornando-o sedutor, afetando níveis de significação e 

fruição da plateia. 

Paul Ricouer considera que a intriga tem uma função mediadora entre os fatos 

particulares e a história vista como um todo. 

 

Primeiramente, (a intriga) faz mediação entre acontecimentos ou incidentes 

individuais e uma história tomada como um todo. Nesse sentido, isso 

significa dizer que ela tira uma história sensata de uma diversidade de 

acontecimentos ou incidentes (os pragmatas de Aristóteles); ou que ela 

transforma os acontecimentos ou incidentes em uma história.  (2010, p. 114, 

destaques do autor) 
 

A partir disso é válido afirmar que essa operação faz com que os acontecimentos 

deixem de ser dispersos ou aleatórios, pois eles passam a ter uma importância dentro dessa 

configuração que produz o sentido da obra. 

 

Consequentemente, um acontecimento tem que ser algo mais que uma 

ocorrência singular. Recebe sua definição de sua contribuição para o 

desenvolvimento da intriga. Uma história, por outro lado, tem de ser mais 

que uma enumeração de acontecimentos numa ordem serial, tem de 

organizá-los numa totalidade inteligível, de modo tal que se possa perguntar 

qual é o “tema” da história. Em suma, a composição da intriga é a operação 

que tira de uma simples sucessão uma configuração”. (RICOEUR, 2010 p. 

114) 
 

Assim, é possível afirmar que a eficácia da organização da intriga pode operar uma 

mediação na suscitação de alguns efeitos pretendidos na instância da fruição como 

expectativas, curiosidades, inquietações, surpresas, comoção, etc. Para exemplificar essa 

assertiva trago o piloto da série This Is Us149. O episódio de estreia da série apresenta de 

maneira fragmentada o cotidiano de algumas pessoas em contextos de vida bem diferentes um 

dos outros. Rebeca (grávida de trigêmeos) e Jack cumprem um ritual de celebração do 

aniversário dele. Kate tem problemas para controlar o peso corporal e vê seu bolo de 

aniversário na geladeira com bilhete alertando para não o comer antes da hora. Randall 

                                                             
148 Uso do termo para indicar os fatos e acontecimentos que compõem uma história em si, sem considerar a sua 

ordenação lógica e coerente (território da intriga). 
149 É uma série de televisão americana criada por Dan Fogelman e transmitida pela emissora NBC. Estreou em 

2016 e foi renovada para uma terceira temporada. 18 episódios por temporada. Conta a história da rotina de 

pessoas comuns, num recorte da vida cotidiana que remete a uma crônica oferecendo muita beleza a partir de 

simplicidade. Essa é a premissa de This Is Us: acompanhar as vidas dessas pessoas em linhas temporais 

distintas para entendermos como se tornaram quem elas são e como o passado interferiu nisso. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/National_Broadcasting_Company
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trabalhando em um escritório recebe e-mail de congratulações e uma pequena festa feita pelos 

funcionários invade a sua sala de trabalho. Kevin, ator de televisão, deitado na cama diante do 

computador anuncia para duas mulheres que aquele é o dia do seu aniversário. À medida que 

a episódio avança, vai sendo estabelecida as relações entre essas pessoas. Aos poucos se 

entende que elas se conhecem, mas somente no final do episódio existe o ponto de virada em 

que tudo é esclarecido e o efeito de surpresa e comoção se dá. Os aniversariantes fazem parte 

de uma mesma família. Existem duas linhas temporais: a do passado, quando o jovem casal 

esperava os trigêmeos e eles nasceram no mesmo dia do aniversário do pai. O que parece 

ainda um mistério é o fato de um dos irmãos, Randall, ser negro e os demais serem brancos. 

Nas sequencias finais explica-se que um dos bebês morreu no parto e o casal adotou um bebê 

negro que foi abandonado no corpo de bombeiros, nascido no mesmo dia e que foi levado 

para o mesmo hospital onde nasceram as outras crianças (do casal) formando assim a família 

que é o centro de todo o conflito da série.  

A descrição que fiz tenta seguir como se dá a apresentação da série, como o enredo é 

apresentado e os efeitos que podem ser suscitados na audiência graças à composição da 

intriga. Caso fosse de outra forma organizada, a apresentação da história poderia não causar 

tanto impacto e comoção. Se as primeiras sequências fossem os nascimentos, a adoção do 

bebê negro e depois os aniversários sendo comemorados anos depois, os efeitos suscitados 

seriam de uma outra ordem. Não os mesmos. Por isso a ideia complementar de que a 

composição da intriga perpassa por uma eleição das melhores escolhas em função dos efeitos 

que se deseja.  

A tessitura da intriga composta para apresentar o enredo da série Caso Divina resulta 

de algumas eleições que têm como parâmetros a potencialização dos efeitos dramáticos. Uma 

organização que envolva a audiência, expondo os acontecimentos encadeados com coerência. 

Invisto no encadeamento dos acontecimentos, valorizando os grandes eventos, as grandes 

viradas e revelações que tem lugar específico na estrutura da narrativa. Afinal, iniciar uma 

história de investigação de assassinato já mostrando quem é o culpado, não é a mesma coisa e 

nem suscita os mesmos efeitos que a revelação do assassino sendo mostrada no final. O que 

causa mais impacto? Não imponho aí juízo de valor, mas afirmo que são diferentes e ambas 

apresentam potencialidades. Há aí muita relativização e ponderação das alternativas antes de 

fazer escolhas tão importantes. A escolha é pautada por aquilo que mais interessa a ser 

explorado pelo autor em uma primeira instância. Esse é também o lugar das eleições quando a 

intriga já está sendo operacionalizada.  
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Tenho como auxílio e parâmetro comparativo a série The Killing, pois assim como 

acontece na minha proposição, a série norte-americana também se ancora no recurso “Quem 

matou?”. O primeiro episódio dá conta de expor o crime, repercussão, desdobramentos, 

envolvimentos das personagens que tinham relação com a vítima e principalmente os 

primeiros passos da investigação e a promessa de solução e justiça. Os episódios seguintes 

são uma sucessão de eliminação de suspeitos até a investigação chegar ao culpado. A 

revelação é deixada apenas para o último episódio numa sequência de cenas em que as 

principais personagens estão presentes quando os detetives revelam quem é o culpado e o 

prendem, porém é fundamental que este já tenha sido mostrado desde o primeiro episódio. 

Assim acontece em The Killing e mostrou-se, pela repercussão na mídia e crítica 

especializada, como estratégia bem executada e por isso a tomo como modelo.  

A necessidade de construir uma intriga bem engendrada para a série Caso Divina está 

vinculada ao desejo de potencializar os efeitos dramáticos da narrativa. Nessa construção, um 

dos pontos trabalhados com cuidado é a dinâmica entre a história do crime e a história da 

investigação150. Na sequência de abertura do piloto existe uma variação entre cenas que 

pertencem à história do crime e cenas que pertencem à história da investigação. Na cena do 

assassinato de Davi, não se revela o culpado, mas mostra-se em fragmentos o sofrimento de 

Davi. Isso é estratégico para o efeito dramático da revelação. Somente no último episódio da 

temporada151, a revelação acontece numa sequência que novamente alterna cenas das duas 

histórias. Enquanto os investigadores se dirigem à igreja, a cena do assassinato é mostrada 

completa desde o início, quando o carro para e a porta se abre revelando Nelson como o 

motorista e assassino. Em seguida a cena dos detetives entrando na igreja e prendendo 

Nelson.  

Toda a descrição feita no parágrafo anterior mostra a execução de uma solução 

encontrada a partir de uma problematização: como compor a narrativa policial da série Caso 

Divina, em que a dinâmica entre as duas histórias (crime e investigação) potencializa os 

efeitos dramáticos do enredo?  

Praticando um pouco mais esse exercício de problematizar e encontrar soluções, aqui 

no caso específico das estratégias da intriga, ainda cito a sequência de cenas (elaborada no 

roteiro do piloto da série152) que acontecem nos pátios de escolas infantis. Uma é a escola de 

Davi quando era pequeno e pertence à história do crime; a outra é no presente, onde estuda o 

                                                             
150 Concepção apresentada por Todorov (1970), discutida por Esquenazi (2006) e já abordada neste trabalho no 

capítulo 2.  
151 Como é apontada na sinopse do episódio 07 que está no capítulo 03. 
152 Essas cenas não foram previstas nas sinopses, surgiram durante o processo de elaboração do roteiro do piloto.   
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filho de Lucinda, pertencendo à história da investigação. Ainda existem cenas intercaladas 

com o depoimento de Alaíde para os investigadores, dando coerência para a organização 

desses eventos, pois o que se discute é a vulnerabilidade de uma criança que apresenta 

comportamento diferente das demais e é hostilizada pelos colegas e negligenciada pelas 

instituições. É a tessitura que garante o possível efeito de comoção para com as duas crianças, 

para com Alaíde falando conscientemente de sua inação e ainda de Lucinda, que vê em Alaíde 

aquilo que não quer ser, mas reconhece no relato dela o sofrimento não apenas de uma mãe, 

mas de um filho (associação com a estratégia do espelhamento). 

Trazendo a discussão sobre a intriga para a seara das personagens dramáticas, antes de 

falar de funções, dedico atenção para a necessidade específica da personagem Nelson na 

economia da intriga. A seguir, discuto as interações entre as personagens, seguindo a 

perspectiva de divisão das duas histórias do gênero policial segundo as afirmativas de 

Todorov (1970) e Esquenazi (2006). 

A personagem Nelson é o assassino de Davi, que só será revelado no final; assim 

sendo, para garantir efeito da surpresa é preciso controlar a quantidade de informação e o 

destaque que é dado para essa personagem no enredo. Não apenas por esse efeito a 

personagem Nelson é pouco explorada, é também para se ter coerência com o que o gênero 

narrativo se propõe: história da investigação do assassinato. É a história de Lucinda e não do 

assassino. Explorar e dar destaque a Nelson além do necessário seria evidenciar uma 

personagem aparentemente secundária e aí entregar-se facilmente ao espectador a solução. E 

posso afirmar que para a estratégia da revelação ser eficaz no seu intento não se trata somente 

do que mostrar de Nelson (quantificando a sua participação nos episódios, quantidade de 

cenas e em que situações), mas o como mostrar.  

No piloto há uma dosagem da exploração e mostra da personagem na armação da 

intriga. Logo no começo, na abertura do episódio, existe a descrição de que não se mostra o 

motorista do carro que atropela Davi, depois é dito que o assassinato é mostrado de um ângulo 

onde o celular está focado e o crime acontece desfocado ao fundo. Nelson aparece 

pontualmente no piloto: na festa de casamento, dando depoimento, no trabalho na rede de 

supermercado, fazendo uma pregação e na cozinha de Alaíde (principal cena dele no 

episódio). Essa dosagem de Nelson é fundamental para que o espectador saiba que ele estava 

se fazendo presente o tempo inteiro, porém não há pistas nem no enredo e nem na intriga de 

que se trata do assassino, ou do contrário corre-se o risco de perder o efeito do espanto 

decorrente da revelação. Esse efeito é possível de ser alcançado quando se usa 

estrategicamente a intriga na organização da sequência final, como já foi mostrado 
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anteriormente nesse capítulo, na dinâmica entre a história do crime e a história da 

investigação. 

Fica evidente que a dinâmica não existe apenas nas duas histórias, mas no todo 

significante da obra que resulta da união dessas duas histórias, dessa dupla intriga que 

engendra para produzir determinado sentido e efeito no todo.  

Investindo um pouco mais no entendimento da elaboração da intriga a partir da 

personagem exponho, pelas figuras abaixo, a rede de interação das personagens nas histórias: 

 

 

 

Figura 01 – Rede de personagens em Caso Divina - Davi 

 

Como é evidente na ilustração, Davi é a convergência das interações, pois toda a 

história do crime parte das interações das demais personagens com ele, o que as torna 

possíveis suspeitas na história que se seguirá. As personagens Maria, César e Alaíde são o 

núcleo familiar mais íntimo (irmã, cunhado, mãe) tendo destaque Alaíde, pois é um elo muito 

forte ligando as duas histórias através do seu sofrimento de mãe e desejo por justiça. Shantall 

e Leo pertencem à vida de Davi fora da cidade natal, quando ele cria o alter ego Divina Vox e 

se envolve com a venda de drogas. As demais interações são as que, na história da 

investigação, trarão a motivação e o assassino. João, que se casa com Célia, é com quem Davi 

manteve secretamente a relação amorosa. Nelson é o pai de João e tio de Davi, é o assassino 

acobertado por Mercedes.  

 



229 

 

 

 

Figura 02 - Rede de personagens em Caso Divina – Investigação  

 

Essa ilustração representa a dinâmica da segunda história, tendo como centralidade a 

detetive Lucinda. Dividida entre as demandas do ofício e as demandas familiares, Lucinda, 

auxiliada por Gustavo, é quem investiga o crime e descobre o culpado pela morte de Davi. A 

ligação dos dois detetives com a delegacia é que permite a conexão com os suspeitos. É a 

demanda do trabalho que conduz Lucinda à história do Caso Divina.  

 

 

2.1 PERSONAGEM COMO COMPONENTE DA INTRIGA DESEMPENHANDO UMA 

FUNÇÃO 

 

 

Sobre a personagem de ficção como um componente da intriga ao exercer uma função, 

é preciso entender de antemão que a visão humanista da personagem de ficção como ilusão 

mimética ou ainda como espelho de seres reais, individualizada e psicologizada, veio a ser 

problematizada nas teorias chamadas estruturalistas. Estas conceberam outra perspectiva para 

a obra literária, encarando-a como uma soma de todos os recursos empregados na elaboração 

daquilo que para eles passa a ser um sistema de signos. Assim sendo, a atenção dos teóricos 

voltou-se para os elementos essenciais da composição do texto e os procedimentos que o 

organizam.  

A corrente teórica estruturalista determina como fábula a série cronológica de eventos 

que compõem uma obra de ficção e trama a forma como esses eventos se interligam. A 
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personagem, já desvinculada de uma noção de 'pessoa humana' e abordada como um ser de 

linguagem, torna-se um componente da fábula. Sua especificidade como ser ficcional é 

submetida às regras da trama e detém uma função num sistema de ação. "Por função 

compreende-se o procedimento de uma personagem, definido do ponto de vista de sua 

importância para o desenrolar da ação" (PROPP, 1984, p.26).  

Anne Ubersfeld (2005) também oferece uma abordagem de cunho estruturalista, que 

caracteriza as personagens a partir de suas funções na urdidura do drama. Assim sendo, a 

relação mimética com o mundo exterior à obra, que é alvo das leituras psicologizantes, não é 

foco de interesse dessa corrente teórica. Nessa abordagem, as personagens de ficção são lidas 

a partir das ações e das funções específicas que executam, das características demandadas 

pelas estruturas próprias do drama e por suas regras narrativas internas. Sobre essa visão das 

personagens a partir das funções, irei tratar mais adiante e de forma mais detalhada.  

Anne Ubersfeld opõe-se à visão clássica da personagem dramática como formada a 

partir de um referencial correspondente à vida real.  

 

A "personagem" não apenas ocupa o espaço de todas as incertezas textuais e 

metodológicas, como é o próprio lugar do embate. Para além dos problemas 

de método, o que está em jogo é o Eu em sua autonomia de "substância", de 

"alma", noções bem batidas após oito décadas de trabalho e de renovação da 

psicologia. Aquilo que quase não se pode dizer de seres humanos presos nas 

malhas de suas existências concretas, será que ainda poderá ser dito de 

personagens literárias? Por isso não nos causará espanto o lugar-comum 

infinitamente cômico que as apresenta como "seres mais verdadeiros que 

certos seres vivos, mais reais que o real", como se fosse possível transportar 

para o plano fantasmático da criação literária a noção idealista de pessoa, 

quando esta se encontra, por outro lado, desmantelada. (UBERSFELD, 

2005, p. 69-70) 

 

Nessa perspectiva, Anne Ubersfeld evidencia a personagem como mediadora153, 

virtual154, mas acima de tudo "lugar indefinidamente renovável de uma produção de sentido" 

(2005, p. 72). 

O modelo actancial foi criado pelo teórico A. J. Greimas com o objetivo de oferecer 

suporte à análise de textos narrativos e Ubersfeld (2005) propôs sua aplicação para a análise 

de textos dramáticos, tratando as personagens por sua função em um sistema de ação (que diz 

respeito à obra em sua totalidade, não apenas a um determinado momento do enredo), um 

                                                             
153 Entre texto e representação, entre criador e espectador, entre sentido prévio e sentido final.  
154 Apenas tornando-se concreta mediante uma representação concreta e produtora de sentido quando 

interpretada e recriada pelos tantos envolvidos na representação. 
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sistema de forças e não pelos traços psicológicos de seu caráter. Assim o modelo aproximou-

se do modelo aristotélico, valorizando a ação, porque a personagem estaria no drama para 

agir.  

Neste modelo, Greimas substitui o termo personagem por ator referindo-se a uma 

'unidade lexical do discurso', cujo conteúdo semântico mínimo é definido pelos semas 

(unidade de significação): "entidade figurativa, animado, susceptível de individualização." 

(BRAIT, 2004, p.46). Distingue ainda os termos ator e actante, afirmando que actante seria 

um "conceito situado num nível superior de abstração e que por essa razão, pode expressar-se 

em vários atores numa mesma narrativa" (BRAIT, 2004, p.46) além de poder ser 

compreendido, como tudo aquilo ou aquele que interfere num processo ativo assumindo uma 

função.  

No modelo actancial existe a fundamentação de que a narrativa é um fluxo 

desencadeado por um actante que, por sua vez, age movido por um vetor de desejo intenso. O 

ponto de partida de uma narrativa, nessa perspectiva, é a ação de cumprimento de um desejo 

ou necessidade. A escolha do actante, que ocupará a posição de Sujeito do esquema, 

determinará modelos actanciais distintos não existindo um modelo actancial certo155, mas 

diferentes, já que quando a configuração pode ser alterada quando se muda a perspectiva. As 

unidades desse método de análise, os actantes, podem ser configuradas em um sistema de 

flechas, que também corresponde a uma frase-síntese da estrutura de forças da narrativa:  

 

Se desenvolvermos a frase implícita no esquema, encontraremos uma força 

(ou um ser D1); conduzido por sua ação, o sujeito S procura um objeto O no 

interesse ou em favor de um ser D2 (concreto ou abstrato); nessa busca, o 

sujeito tem aliados A e oponentes Op. Toda narrativa pode se reduzir a esse 

esquema de base [...] (UBERSFELD, 2005, p.36). 

 

Pode-se fazer uma divisão em três pares de actantes: sujeito/objeto (investimentos do 

querer): o sujeito realiza uma ação sobre o objeto e movimenta-se para ele, positiva ou 

negativamente, para salvá-lo, conquistá-lo ou destruí-lo; destinador/destinatário156 

(investimentos do saber): o destinador é tudo aquilo que leva o sujeito a agir; o destinatário 

seria em favor de quem ou de que o sujeito deseja o objeto; ajudante/oponente 

                                                             
155 Acredito que o modelo é um instrumento para ajudar na construção de um, ou de vários pontos de vista sobre 

uma determinada narrativa, e na compreensão de suas estruturas. 
156 São os actantes mais difíceis de serem identificados porque remetem para implicações ideológicas, para o 

quadro de valores, para a dimensão social ou metafísica da obra. 
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(investimentos do poder) são actantes secundários ou circunstanciais que favorecem ou 

contrariam a ação do sujeito sobre o objeto157. 

.  

 

Figura 03 – Esquema actancial  

 

Desta forma, um sujeito busca um objeto incitado pelo destinador e quem se beneficia 

da busca do sujeito é o destinatário. O sujeito tem na sua busca o apoio do ajudante e o 

antagonismo do oponente. O sujeito é o actante que executa a ação em direção ao objeto de 

desejo. O destinador, por sua vez, determina o objeto, e pode coincidir ou não com o sujeito, 

bem como o destinatário, aquele para quem se destina o objeto. Os adjuvantes são os actantes 

que colaboram para a busca do sujeito e os oponentes são aqueles que dificultam, atrapalham. 

O modelo actancial se mostrou pertinente para uma breve avaliação da série Caso 

Divina em algumas perspectivas. Após escrita da sinopse, a tentativa de aplicação do modelo 

funcionou como uma espécie de verificação da dinâmica e da funcionalidade de vetores e 

relações entre os actantes que compõem a essência da série. Fiz dois exemplos de modelos e 

ao configurá-los foi constatada158 a relação que parece ser única dada a natureza do gênero 

proposto: o policial investigativo por pautar-se na dinâmica entre duas histórias, a do crime e 

a da investigação, parece exigir a imbricação do modelo do crime dentro do modelo da 

investigação.  

Segue a figuração do que foi apontado acima. No que tange ao modelo 01, 

correspondente da história do crime tem-se: 

 

 

                                                             
157 Todos os actantes, salvo o sujeito, podem ser abstratos e uma personagem pode passar de um caso actancial a 

outro no decorrer da ação.  
158 Fato acontecido nas sessões de orientação em conjunto da Profª Dra. Cleise Mendes. 
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Figura 04 – História do crime modelo 01 

 

Lendo o modelo apresentado acima tem-se a perspectiva159 de Davi dentro da história 

do crime. A escolha de Davi é feita a partir da sua relevância para a trama onde ele é o 

disparador das ações mais importantes que culminam no crime. Assim, a paixão, o amor160 

(D1) leva Davi (S) a desejar João (O), em favor de si mesmo (D2), não é auxiliado (A), 

estando sozinho em busca de sua realização amorosa, tendo como oposição161 Nelson e o 

próprio João (Op).  

No que tange ao modelo 02, correspondente da história da investigação, tem-se: 

 

 

Figura 05 - História do crime modelo 02 

                                                             
159 Cada vez que se muda o sujeito, muda-se a perspectiva. 
160 As unidades presentes nesse esquema/modelo identificam-se como funções indo além da noção de 

personagem porque uma dessas funções pode ser assumida por mais de uma personagem ou mesmo por uma 

força abstrata como Deus, Pátria, Poder, Paixão, Cidade, Sociedade, etc. 
161 Como é possível pressupor, podem existir mais de uma força de oposição. Escolhi algumas para compor as 

exemplificações.  
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Lendo o modelo apresentado acima tem-se a perspectiva de Lucinda, uma escolha 

feita a partir da sua relevância para a trama onde ela é o disparador das ações mais 

importantes no desvendamento do crime. Assim, o desejo por justiça (D1) leva Lucinda (S) a 

descobrir o assassino (O) de Davi, em favor da sociedade (D2), da família de Davi (D2) e da 

própria Lucinda (D2) auxiliada pela sua obstinação (A), pelo parceiro Gustavo (A) e pelos 

meios legais através da instituição Delegacia (A) e tendo como oposição o vício em álcool 

(Op), o casamento desfeito (Op) e o ambiente hostil da Delegacia (Op).  

Para além do fato de que uma mesma personagem pode situar-se em mais de uma 

função actancial, chamo atenção para o objeto do segundo modelo: o assassino. É nesse lugar 

que se encaixa o primeiro modelo da história do crime, pois é exatamente a dinâmica de 

relações, considerando os sujeitos e as motivações nas interações entre eles, que desvenda o 

crime. Assim sendo o segundo modelo, dedicado à história da investigação e na perspectiva 

de Lucinda ficaria assim:  

 

 

 

Figura 06 – História da investigação: Lucinda 

 

Lucinda, para capturar o assassino tem que desvendar toda a relação da história do 

crime, reunindo e analisando fatos para compreender o que aconteceu reconfigurando a 

perspectiva de Davi.  

Essa disposição de modelos, imbricando a história do crime dentro da história da 

investigação mostra a pertinência e a funcionalidade do uso do modelo actancial que combina 

um jogo de forças para explicar as estruturas profundas da obra. Não sendo uma forma, mas 
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uma sintaxe162, capaz de gerar um número infinito de possibilidades textuais como aponta 

Uberfeld (2005). 

Para Pavis o modelo actancial: 

 

[...] apresenta a vantagem de não mais separar artificialmente os caracteres e 

a ação, mas de revelar a dialética e a passagem paulatina de um a outro. Seu 

sucesso se deve à clarificação trazida aos problemas da situação dramática, 

da dinâmica das situações e das personagens, do surgimento e da resolução 

dos conflitos. Ele constitui, por outro lado, um trabalho dramatúrgico 

indispensável a toda encenação, a qual também tem por finalidade esclarecer 

as relações físicas e a configuração das personagens. Finalmente, o modelo 

actancial fornece uma nova visão da personagem. Esta não é mais assimilada 

a um ser psicológico ou metafísico, mas a uma entidade que pertence ao 

sistema global das ações, variando da forma amorfa do actante (estrutura 

profunda narrativa) à forma precisa do ator (estrutura superficial discursiva 

existente tal e qual a peça). (2011, p.07) 

 

Em suma, sob a lógica greimasiana, as personagens passam a ser dispostas a partir das 

funções que desempenham como operadoras das ações relativas à movimentação da trama.  

 

 

2.2 ALGUMAS DESIGNAÇÕES TRADICIONAIS 

 

 

Considerando a dinâmica relacional entre as personagens de ficção e as funções que 

podem desempenhar dentro de uma narrativa, é pertinente discutir algumas designações 

destinadas a elas. Entre tantas, destaco três designações que me interessam para a série Caso 

Divina: a ideia de protagonismo, a ideia de oposição e a ideia do anti-herói.   

Essa breve discussão me interessa na medida em que proporciona uma visão 

particularizada do caráter de obsolescência dos conceitos que atendem às designações aí 

reunidas. Essa observação parte do entendimento de que na teoria do drama tais conceitos 

foram muito utilizados, ocupando um lugar de tradição, porém, não necessariamente, 

contemplam a produção contemporânea das obras de ficção. A prática e a teoria dramática em 

nossa atualidade está para além dessas designações, pois existem cada vez mais obras que, 

quando analisadas dentro dos parâmetros tradicionais dessas designações, não se encaixam. É 

o caso do conceito de protagonista que, para ser melhor elucidado pode ser acompanhado de 

definições sobre antagonista e coadjuvante.  

                                                             
162 A função dos actantes na frase modelo significa relacioná-los e identificar sua função no discurso do texto.  
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Numa exposição breve, o protagonista pode ser entendido como a personagem 

principal, à qual se dedica maior elaboração na caracterização, preenchendo-a com mais cores 

e cargas emocionais. É "aquela que ganha primeiro plano" (BRAIT, 2004, p.89) e o foco da 

narrativa convergindo as atenções porque é "em torno de quem os fatos se 

desenrolam"(CARDOSO, 2001, p.42). Geralmente é quem mais executa ou sofre as ações 

dramáticas e exerce influência direta nas demais personagens, pois essas agem para e pela 

protagonista. O antagonista é a personagem "que se opõe ao protagonista, seja por sua ação 

que atrapalha, seja por suas características, diametralmente opostas às do protagonista" 

(GANCHO, 2004, p.15). "Muitas vezes, o antagonista é uma só personagem163. Outras vezes, 

pode ser manifestado por um grupo de personagens, individualizadas ou representantes de um 

certo grupo" (BRAIT, 2004, p.87). É notório o lugar de oposição que tal personagem ocupa 

existindo e se justificando na função de antagonizar. Na maioria das vezes, o antagonista é um 

componente fundamental para a mobilidade da narrativa, pois é o elemento que dispara o 

conflito e impulsiona o enredo na direção de uma provável conclusão. O coadjuvante é 

secundário, de participação e importância menor no enredo. Auxilia para a visão do conjunto 

da obra e na integração das outras personagens (principais) entre si e com os acontecimentos 

expostos na narrativa. É comum que tais personagens sirvam como interlocutores dos 

protagonistas ou dos antagonistas. Podem ainda, quando necessário, apresentar características 

complementares às das personagens principais.  

Em nossa atualidade é cada vez maior o número de narrativas dramáticas de ficção 

onde essas designações apontadas por estudiosos como Brait (2004), Cardoso (2001) e 

Gancho (2004) não dão conta das análises e reflexões de maneira satisfatória. Como exemplo, 

cito a série This Is Us onde não há uma personagem protagonista, mas o conjunto de 

personagens em núcleos diferentes.  

Tendo em conta a eficácia da aplicabilidade do modelo actancial, acredito que é mais 

profícuo pensar a personagem como força de ação e nessa linha de raciocínio mostra-se mais 

vantajoso também pensar a força de oposição e não antagonismo, pois é no modelo actancial 

que a oposição é tratada como uma força de ação que opera impulsionando o 

desenvolvimento do enredo. A força de oposição existe e age pura e simplesmente. Expondo 

um exemplo para ilustrar o que é afirmado, têm-se o acontecimento: a invasão de um vilarejo. 

Os nativos reagem em defesa e assim exercem oposição aos invasores. Essa força de ação de 

oposição é positiva? É negativa? Dependerá do ponto de vista ou perspectiva narrativa, mas 

                                                             
163 Cardoso afirma que o antagonista "pode ser uma pessoa, o destino, o ambiente, uma instituição ou qualquer 

outro elemento personificado ou personificável" (CARDOSO, 2001, p.42) 
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não deixa de representar o lugar da posição que se opõe. Da mesma forma acontece com a 

série Caso Divina: na perspectiva de Lucinda, a força de oposição, além da hostilidade dentro 

da delegacia, representada pelo chefe de polícia e pelo colega Vinícius, ainda existe no 

casamento desfeito e na relação conturbada com Roberto e as dificuldades que o filho começa 

a enfrentar. Soma-se a isso a dependência do álcool e aqui está um ponto ainda mais 

interessante para a nossa discussão: Lucinda não é antagonista (o conceito não dá conta da 

proposição), é em determinado momento sua própria oposição para atingir seu objetivo.  

Para discutir o anti-herói, trago apontamentos sobre o herói e sobre o vilão e a partir 

disso proponho uma reflexão sobre o lugar especial que o anti-herói vem ocupando nas 

narrativas de ficção seriada na atualidade.  

Na procura por uma definição satisfatória sobre o que seria o herói, é útil trazer as 

observações feitas por Patrice Pavis quando aponta a impossibilidade de rigor teórico para 

uma definição do conceito. Segundo o autor, existem inúmeros significados atrelados a 

contextos dispares e é preciso levá-los em consideração. 

 

A história literária não é senão uma sequência de sucessivas 

desclassificações do herói; a tragédia clássica o apresenta em seu isolamento 

esplêndido. O drama burguês o torna, em seguida, uma representação da 

classe burguesa que tenta fazer com que triunfem os valores individualistas 

de sua classe. O naturalismo e o realismo nos mostram um herói lastimável e 

enfraquecido e decaído, às voltas com o determinismo social. O teatro do 

absurdo conclui sua decadência convertendo-o num ser metafisicamente 

desorientado e desprovido de aspirações [...] O herói contemporâneo não tem 

mais a força de agir sobre os acontecimentos, não possui mais ponto de vista 

sobre a realidade. Cede lugar à massa, organizada ou amorfa [...] (PAVIS, 

2011, p. 193-194) 

 

Anatol Rosenfeld, em obra de 1982, já se perguntava se a existência do herói naquela 

época seria sequer possível. Antes dele, na década de 60, a revista Time fazia a mesma 

pergunta - especulando sobre a dificuldade de ser um herói contemporâneo - e o teórico Hegel 

questionava o mesmo, porém com mais de um século de antecedência. A pergunta ainda 

continua ecoando na atualidade, porém, acredito que antes de pensar qual o lugar destinado ao 

herói é preciso entender do que trata o conceito.  

Para Hegel a figura do herói só poderia existir num mundo heroico, em uma época em 

que a validade de valores existiria somente nos indivíduos que, por sua vontade 

particularizada, pela grandeza e atuação de seu caráter colocavam-se à frente da realidade em 

que viviam. 
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Está época - evidentemente mítica - distingue-se pela unidade e 

interpenetração da individualidade particular e da "substância" geral, isto é, 

dos valores religiosos, morais, sociais fundamentais. E isso ao ponto de os 

últimos não terem ainda adquirido objetividade separada da subjetividade 

individual. Assim, o indivíduo deve ser ainda em si acabado e a substância 

objetiva tem de pertencer ainda a ele, não se realizando por si, desvinculada 

do sujeito. (ROSENFELD, 1982, p.29) 

 

A não dissociação entre o indivíduo e a "substância geral" é que marcariam a 

composição efetiva do possível herói. O que não é cabível, fora de um mundo mítico, pois no 

mundo real e contemporâneo, o que era entendido como "substância geral" (valores 

religiosos, morais, sociais, etc.) estaria agora objetificado, articulando-se como necessidade 

separada do indivíduo, não mais subjetivada, mas coletiva e organizada por um Estado. Assim 

sendo, na definição hegeliana do herói, prevaleceria a crença mítica de que os poderes 

humanos e naturais poderiam condensar-se numa só personalidade excepcional e 

insubstituível. Assim o herói possuiria, a princípio, características superiores, uma aura de 

grandiosidade, usada, na maioria das vezes, como suporte para representações de qualidades 

valorizadas em um contexto sociocultural. Comungando com essa definição de herói, Kothe 

(1987) já fazia uso de Heitor, uma das muitas figuras emblemáticas na história sobre a guerra 

de Tróia, como exemplificação de possível modelo. Sobre Heitor é dito que 

 

[...] como pai, marido, filho, um homem com várias outras qualidades e 

atributos que não simplesmente militares, implicando inclusive a simpatia e 

a piedade que envolvem o ouvinte e o leitor/espectador. Heitor cai do alto 

para baixo, mas em sua queda ele tende a subir em sua humanidade e na 

empatia do leitor/espectador. A sua relativa fraqueza o engrandece como 

objeto de comiseração e compreensão (...) (KOTHE, 1987, p. 22) 

 

O herói então seria a personagem de ficção que teria como princípio básico de 

condição de existência o sacrifício, empenhando sua vida por uma causa relevante. Entre os 

exemplos mais conhecidos da literatura dramática clássica, cito: Antígona.  

Segundo Northrop Frye, na sua obra Anatomia da Crítica, é possível considerar que 

nos últimos quinze séculos toda a ficção ocidental foi gradativamente perdendo o poder do 

herói164 e por isso o teórico propõe um esquema em que a posição do herói em relação ao 

público vai sendo gradativamente rebaixada165. Seja pela “condição” ou “grau de poder” o 

                                                             
164 O que Cleise Mendes no livro A gargalhada de Ulisses (2008) aponta como uma des-heroização. 
165 Para Northrop Frye a classificação criada por ele não é moral e sim ancorada na força de ação do herói, que 

pode ser maior, menor ou mais ou menos a mesma força do espectador.  
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herói pode ser visto pela audiência como: superior (modos “mítico”, “romanesco” e “imitativo 

elevado”), igual (modo “imitativo baixo”) ou inferior (modo “irônico”).  

Mendes (2008) organiza o esquema de Northrop Frye assim: 

 

MODO MÍTICO 

(o herói é um ser divino, de condição superior) 

MODO ROMANESCO 

(o herói é superior em grau e ingressa num mundo encantado, realizando 

ações maravilhosas) 

MODO IMITATIVO ELEVADO 

(o herói é superior em grau, um líder, um governante, mas sujeito às leis 

naturais e às Mercedes s sociais) 

MODO IMITATIVO BAIXO 

(o “herói” é um de nós, colocado no mesmo nível da audiência, e suas ações 

implicam certo grau de realismo e probabilidade) 

MODO IRÔNICO 

(o “herói” é inferior em poder ou inteligência e é visto “de cima” pelo 

leitor/espectador) 

(MENDES, 2008, p. 63-64. Grifos e destaques da autora.) 

 

É possível identificar na literatura dramática moderna brasileira, em uma personagem 

como Zé do Burro, da peça teatral O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, um exemplo do 

modo imitativo baixo do herói apontado por Frye. A causa, "aparentemente miúda e quase 

ridícula, adquire relevo e pathos pela reação do padre e pelos valores que Zé passa a 

defender" (ROSENFELD, 1982, p.42). Em defesa do que acredita, Zé do Burro apresenta 

atributos louváveis tornando-se, à medida que age, um herói, porém um herói humilde, frágil, 

que comove por sua incapacidade de lidar com a malícia e a intolerância.  

Zé do Burro pode ser um dos poucos representantes, na literatura moderna brasileira, 

de uma personagem que atende às exigências para ocupar o lugar do herói nos termos 

hegelianos:  

 

Os valores que defende e a tarefa que deseja executar não foram por ele 

objetivados em termos conceituais; fundem-se completamente com sua 

personalidade. Por isso, sua responsabilidade é total: não pode delegar o seu 

problema a ninguém. Não há quem possa substituí-lo. Os fins e os meios, de 

tão singelos que são [...] fazem parte do seu mundo e do âmbito de sua 

personalidade (...) (ROSENFELD, 1982, p. 52) 
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A peça O Pagador de Promessas e a personagem Zé do Burro permite ainda 

questionar a possibilidade de representação do herói mítico na modernidade. 

 

Apesar da exaltação do herói - que se transmite plenamente ao público - a 

peça de certo modo mostra o naufrágio inevitável do herói mítico no mundo 

extremamente mediado da metrópole e da realidade brasileira atual [...]. A 

peça, apesar de glorificar o herói, sugere, talvez a despeito dela mesma, que 

Zé do Burro (nome que acentua certo teor quixotesco, inerente a ele e ao seu 

empreendimento) é superado por não poder lidar, mercê da sua substância 

mesma de herói, com as complexas engrenagens da civilização moderna. 

(ROSENFELD, 1982, p.53)  

 

O teor quixotesco referido na citação parte da ideia empreendida por Augusto Boal de 

que os heróis de uma classe seriam os "Quixotes" da classe que a sucede. No caso de Zé do 

Burro, o efeito é reforçado à medida que a pureza ingênua do herói, naquele mundo repleto de 

crápulas que ocupam as instâncias de poder, transformam-no em um ser quixotesco, armado 

mais de vontades e quereres do que da força necessária para combater adversários cruéis e tão 

reais.  

Fica a impressão de que a obra de Dias Gomes dá conta da elaboração de uma 

personagem que atende às demandas da figura do herói, mas que essa figura é usada de 

maneira proposital pelo autor empenhado na demonstração de que não há mais espaço para tal 

ser no mundo atual. Essa demonstração ganha ainda mais força quando o autor escreve a peça 

O Berço do Herói e deixa na fala da personagem Jorge sua impressão:   

 

JORGE. Sabem o que acho? Que o tempo dos heróis já 

acabou. Hoje o mundo é outro. [...] E vocês ficam aqui 

cultuando a memória de um herói absurdo. Absurdo sim, 

porque imaginam ele com qualidades que não pode ter... 

Não veem que tudo isso é absurdo? Quando o mundo 

pode acabar neste minuto. E isso não depende de mim, 

nem dos senhores, nem de nenhum herói166.  

 

Difícil encontrar espaço nas narrativas dramáticas atuais para a manutenção do herói 

clássico apontado por Hegel. É possível encontrar a figura do herói constituído em outra 

roupagem, como aponta Aguiar e Silva (1990), vinculado aos 

 

 

                                                             
166 DIAS, Gomes. O Berço do Herói. Ed. Civilização Brasileira. p.142. 
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Códigos culturais, éticos e ideológicos, dominantes numa 

determinada época histórica e numa determinada sociedade. Em 

dados contextos socioculturais, o escritor cria os seus heróis na 

aceitação perfeita daqueles códigos: o herói espalha os ideais de 

uma comunidade ou de uma classe social, encarnando os 

padrões morais e ideológicos que essa comunidade ou essa 

classe valorizam. (AGUIAR e SILVA, 1990, p. 258) 

 

Nessa perspectiva é fácil reconhecer personagens tendo atitudes heróicas ou ainda 

ocupando um lugar de heroísmo, principalmente em obras onde a dicotomia bem x mal é 

fortemente delineada. O próprio e célebre homem de aço, Super-man, em qualquer meio e 

expressão artística: quadrinhos, filmes, séries de televisão, torna-se exemplo disso. Assim 

como Frodo da saga cinematográfica O Senhor dos Anéis e em Harry Potter da saga 

cinematográfica homônima.  

No extremo oposto ao do herói, encontra-se o vilão, que é marcado pela pulsão de 

sacrificar a tudo e a todos para ter seu desejo atendido. É óbvio que o vilão age em oposição 

ao herói ou a qualquer outra coisa que o impeça de atingir seus objetivos, porém sua 

construção é regida pelo sentido moralizante.  

A característica particular do vilão é a irresistível entrega ao lado sombrio do humano. 

É a cegueira provocada pela necessidade da realização do seu querer e da satisfação egoísta da 

sua vontade que move a personagem e consequentemente a intriga. Tal mobilidade pode estar 

preenchida de boas intenções, mas o caráter distorcido corrompe e aceita que os fins passem a 

justificar os meios. Tal cegueira, também propiciada por certezas inquestionáveis, pode até 

mesmo impossibilitar o vilão de se reconhecer como tal, mesmo porque no embate de forças, 

o herói, na perspectiva da vileza, é quem o atrapalha.  

O termo ‘vilão’ é abordado não no intento de corroboração, mas sim de um 

contestamento, pois numa prática de escrita dramática contemporânea (e fora de modelo 

esquemático dicotômico de estereótipos de representação de um bem puro e de um mal puro), 

é difícil encontrar espaço para o uso do termo sem acabar sendo excludente. A partir de um 

aspecto específico da série Caso Divina, ilustro minhas observações a respeito deste ponto em 

discussão. A personagem Nelson não pode ser limitada a uma categorização de vilania por 

que é redutiva, exclui as possibilidades de aprofundamento da composição da personagem e 

de sua interação com as outras personagens e ainda limita de certa forma a possibilidade de 

exploração de perspectivas diferentes para o entendimento da personagem. Do vilão só 

interessa uma única face: a máscara da maldade. De Nelson me interessa mostrar mais de um 

lado, mais de uma perspectiva, pois não tenho interesse de trabalhar com o estereótipo.  
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Assim sendo uma indagação levantou o problema: como posso mostrar o dilema de 

Nelson considerando ainda a pouca exposição para guardar o efeito da revelação no final da 

temporada? 

A busca de uma solução passa antes de tudo pelo entendimento de que em uma 

perspectiva, a personagem Nelson pode ser a representação do mal, da personificação do 

preconceito, porém as demais facetas como o ser pastor e pai, trazem possibilidades de 

criação e contraste entre essas faces ampliando o espectro da personalidade e aprofundando a 

composição de Nelson. É um homem de fé exacerbada, que tem a compreensão de mundo 

filtrada por parâmetros rígidos e fixos oriundos de uma religião. É membro de destaque da sua 

comunidade e mentor. Há um peso nisso que exige um comportamento de Nelson, pois se 

torna modelo e exemplo. É pai e o instinto de proteção é balizado pelas suas crenças. 

Acreditando que homossexualidade é algo condenável, pecado e sentença de uma danação, 

age de acordo com o que acredita ser o melhor e o certo a ser feito. Na perspectiva de Nelson, 

Davi é o mal e ameaça o filho João.  

Nesse contexto é que a temática escolhida para a série - tratar de crimes de ódio - se 

mostra ainda mais pertinente, pois os criminosos são imbuídos, na maioria das vezes, de 

certezas radicais de que o diferente, aquilo que escapa a Mercedes , deve ser punido, 

eliminado.  Interessa-me, no viés da dramaturgia, explorar o fato de que a pessoa que cometeu 

o crime é mais do que a ação de violência, mais do que o delito. Encontrar o entendimento de 

onde forma-se o preconceito que impulsiona a ação do crime de ódio.  

É possível perceber a partir dessas premissas que a personagem Nelson se mostra com 

muitas possibilidades de criação de cenas, mas o efeito da revelação no final da temporada, na 

tentativa de causar surpresa e impacto, limita de certa forma essa possibilidade de exploração 

da personagem. A alternativa é a dosagem da participação nos episódios, a quantidade de 

cenas e a intenção das falas dentro das situações dramáticas em que Nelson está inserido. 

Cuidado com a personagem na tessitura da intriga. 

A partir disso é possível afirmar que na série Caso Divina, a personagem Nelson não 

pode simbolizar o vilão estereotipado encarnando a pura maldade. Nelson faz o mal para 

Davi, mas entende-se fazendo o necessário para salvar o filho João. Nelson simbolizaria uma 

vilania para Alaíde, para Lucinda, mas não para Mercedes.  

Sobre o vilão, Pallottini já afirmava que "não existe nunca, nem na vida nem no teatro, 

o criminoso puro, o puro vilão; criar um vilão total, um monstro total é erro de mau 

dramaturgo (a não ser que seja opção de estilo, opção de criação de personagem explícito, mas 

essa é outra questão)." (PALLOTTINI, 1989, p.80. Destaque da autora).  
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Entendo que a questão sugerida por Pallottini pode ter relação direta com o melodrama 

clássico, pois é dentro da seara deste gênero que as diferenças entre herói e vilão ficam bem 

nítidas e marcadas pelo maniqueísmo e pela dicotomia bem x mal167. É pertinente deter mais 

atenção nisso para uma maior compreensão das possibilidades de representação do vilão.  

A composição de um melodrama move-se a partir da dinâmica entre as polaridades: 

bem e mal. Dá-se a apresentação do bem em estado de equilíbrio logo desestabilizado pela 

atuação do mal que ataca, oprime e manipula. Haja o que houver durante o desenvolvimento 

da trama, os representantes do bem têm que se manter inabaláveis. Com igual intensidade, o 

mal precisa ser fixado e quanto mais inescrupuloso, cruel, violento, sanguinário, sórdido e 

impiedoso for, melhor estará a serviço do enredo. Esse maniqueísmo não se limita à 

composição da trama, ao engendramento das ações dramáticas, mas expande-se para a 

construção das personagens, como aponta Ivete Huppes: 

 

As personagens são construídas de forma muito mais esquemática no 

melodrama. O foco principal incide sobre a ação, que abre a batalha entre os 

polos morais opostos. Aqui os bons confiam na justiça, por mais que esta 

tarde para vigorar. [...] Se não tem condições de reagir, aceitam sofrer em 

vez de trocar de partido. Pode-se dizer que a dúvida está ausente. Amparados 

em convicções inquebrantáveis, conformam-se com a má sorte, quando 

sucumbe a esperança de solução positiva. Os bons são talhados de uma 

maneira tão compacta e monolítica que desconhecem razões para mudança, 

vergonha ou arrependimento. Seguem para frente em linha reta, no rumo da 

felicidade ou da desgraça, tanto faz. (HUPPES, 2000, p.113)  

  

A dinâmica de polaridades atende ao modelo clássico do melodrama, onde quanto 

maior a rejeição, a repulsa que o mal desperta no leitor/espectador, na mesma proporção, o 

leitor/espectador desejará a vitória do bem, a supremacia das virtudes e a punição dos vícios. 

Seguindo esta premissa, é possível perceber que o mal, representado pelo vilão, ataca, oprime, 

manipula e se mostra capaz de perpetrar qualquer tipo de vilania enquanto o bem se limita a 

agir de acordo com os preceitos determinados por suas virtudes. Próximo ao desfecho da 

trama, o bem encontra, nas virtudes, força suficiente para combater o mal e vencê-lo, sem 

vangloriar-se dos feitos e sem atitudes imbuídas pelo orgulho desnecessário, mas com amor, 

piedade e algumas vezes abnegação. A vitória sobre o mal, o vilão, é a recompensa do herói.  

 

                                                             
167 É fundamental ater-se ao princípio de que a ideia do que é bem e mal, assim como a ideia de moralidade são 

relativas e moldam-se, adequam-se, a circunstâncias e conveniências. Alteram-se ao longo da história da 

humanidade para atender interesses de um poder em voga.  
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A dicotomia bem x mal serviu muito para o estabelecimento de parâmetros e a 

sistematização do gênero em sua formação e do desenvolvimento da linguagem e da estética 

do melodrama, pois as personagens eram máscaras de comportamentos, fortemente 

codificadas e imediatamente reconhecíveis e identificáveis pelo leitor/espectador. Por muito 

tempo a estrutura melodramática permaneceu imutável, tendo, como aponta Thomasseau 

(2005), a perseguição do bem pelo mal o eixo da intriga. Contando também com a exposição 

do amor genuíno, a infelicidade causada por uma força de oposição (as ações do vilão, 

representação do mal), o triunfo das virtudes, castigo dos maus e recompensa dos bons. Aqui 

ecoa a ideia da “personagem explicita” apontada por Pallottini.  

Na atualidade são inúmeras as composições de narrativas de ficção em que os 

esquemas clássicos são relativizados fazendo uso de alguns aspectos de maneira pontual e 

específica, introduzindo em alguma medida, rachaduras no modelo à medida que o adequa a 

novas configurações. Identifico na série Caso Divina em certa medida as representações de 

bem e mal. Lucinda representa o bem e o assassino (até então desconhecido) representa o mal, 

porém Lucinda não é a personificação do bem puro já que traz em si traços socialmente e/ou 

moralmente negativos como a dependência alcoólica168.  

Sobre o anti-herói, arrisco-me na tentativa de defini-lo como uma personagem que 

apresenta características iguais ou inferiores às do grupo que representa. Para Vogler (2011) o 

termo não é oposto ao termo herói, mas faz referência a um tipo especial deste, que pode ser 

considerado marginalizado, do ponto de vista de uma sociedade, mas que é capaz de provocar 

identificação por parte do leitor/espectador a partir de algum traço que lhe agrade.  

Nessa linha de pensamento é possível afirmar que o anti-herói resultaria de uma 

desmistificação do herói clássico quando este perde a aura mítica, o status de "semidivindade" 

e adquire uma crescente humanização. Essas modificações e novas formas de compreensão da 

personagem podem ser vistas como contribuições dadas pelo realismo e pelo naturalismo, 

pois os modelos ideais formulados antes desses movimentos artísticos não resistem à 

comparação com a realidade. É preciso a desmistificação e mais humanização.   

Independente da perspectiva do olhar sobre o anti-herói é preciso preenche-lo de 

qualidades e defeitos, pois a identificação entre espectador e personagem pode ser suscitada 

exatamente pela possibilidade de nem sempre a personagem fazer a coisa certa, na realização 

de ações ou interação com eventos que o distanciam "do herói à moda antiga" e investem na 

aproximação maior com o que é mais humano, mais real.   

                                                             
168 Dedico mais linhas a esse aspecto no final deste capítulo.  
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A literatura narrativa tem exemplos satisfatórios de anti-heróis: Macunaíma (1928) da 

obra homônima de Mário de Andrade carrega em si o título de anti-herói nacional. Existem 

outros tantos que nem sempre são entendidos como anti-heróis, mas o são, como, por 

exemplo, Policarpo Quaresma, da obra Triste fim de Policarpo Quaresma (1915) de Lima 

Barreto. No teatro, cito a dupla afamada de anti-heróis Chicó e João Grilo da peça O auto da 

Compadecida (1955) de Ariano Suassuna. Para além das personagens de romances e do 

teatro, encontramos anti-heróis presentes no cinema como Michael Corleone do filme O 

Poderoso Chefão169 (1972), Thelma e Louise do filme Thelma & Louise170 (1991), Jack 

Sparrow da saga fílmica Piratas do Caribe171 (2003), Deadpool172 do filme homônimo 

(2016). As exemplificações continuam em outros meios como na televisão, sendo possível 

citar Foguinho da telenovela Cobras e Lagartos173 (2006) de João Emanuel Carneiro e no 

streaming174 com Saul Godman da série Better call Saul175 (2015) de Vince Gilligan e Peter 

Gould.  

Para Esquenazi (2010), referindo-se a obras de ficção seriada para televisão, a 

implicação afetiva dos telespectadores não se resume apenas à identificação com uma dada 

personagem, mas com todo o universo ficcional do qual ela faz parte. O que permite a 

compreensão de que, para o teórico, isso seria um fator que justificaria a fascinação, ou ainda, 

a afeição, de grande parte do público pelos anti-heróis e suas ações mesmo que, na maioria 

das vezes, essas ações sejam ambivalentes e ambíguas. Essa identificação nos produtos 

seriados de ficção gera uma familiaridade, pautada na repetição e no longo tempo de 

exposição, como explica Pearson (2007), que pode ser considerada como um dos principais 

fatores para que o espectador continue a acompanhar a obra, porém essa mesma familiaridade 

não significa que não exista espaço para um amadurecimento, uma transformação ou 

mudanças para as personagens, uma vez que "o jogo das ações e das reações da multiplicidade 

das personagens aumenta incessantemente o nosso conhecimento da intimidade de cada uma 

delas" (PEARSON, 2007, p.50).   

Há uma recorrência do uso do anti-herói como personagem central das narrativas de 

ficção seriada em nossa atualidade. Walter White é o exemplo de uma extensão radical do uso 

do anti-herói como desejava Vince Gilligan. E como bem sinaliza Martin (2013), já citado 

                                                             
169 Roteiro: Mario Puzo. Direção: Francis Ford Coppola. EUA. 
170 Roteiro: Callie Khouri. Direção: Ridley Scott. EUA. 
171 Roteiro: Jay Wolput, Stuart Beattio, Terry Rosio. Direção: Gore Verbinski. EUA. 
172 Roteiro: Rhett Reese, Paul Wernick. Direção: Tim Miller. EUA. 
173 Direção: Wolf Maia. Rede Globo. 
174 Espécie de tecnologia e plataforma de transmissão de dados multimídia existente principalmente através da 

internet. Exemplo: Netflix (EUA), Amazon (EUA.), Afroflix (Brasil), etc. 
175 Netflix. EUA. 
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neste trabalho, essa personagem da série Breaking Bad abriu caminhos para outras 

composições de anti-heróis e novas extensões que evidenciam outras possibilidades de uso do 

anti-herói em variados gêneros e narrativas. São inúmeras, mas destaco: Annalise Killing de 

How to Get Away White a Murder; Elliot Alderson de Mr Robot; Frances e Claire Underwood 

de House of Cards, Dolores de Westworld e Offfred da série The Handmaid's Tale. 

A discussão proposta acerca de termos tradicionais teve objetivo de promover um 

breve arcabouço para a reflexão que detalho a partir de agora. É fácil observar que, em nossa 

atualidade, nas narrativas de ficção seriadas, existem um número expressivo de personagens 

detetives mulheres que tem desajustes na sua vida particular e que esses desajustes 

ultrapassam a esfera do privado e interferem na esfera do trabalho dificultando o exercício da 

investigação. Apesar disso, há nessas personagens o comprometimento, a responsabilidade e 

acima de tudo a missão. É a missão de fazer justiça, de melhorar a vida de uma sociedade e, 

principalmente, proporcionar o alívio do dever cumprido que torna essas personagens 

obstinadas em conduzir as investigações a qualquer custo, prender o culpado e puni-lo. São 

inúmeras as séries dentro do gênero policial investigativo que seguem esses moldes. Como 

ilustração, cito: The Killing, The Fall, Happy Valley, Luther, Marcella, Paranoid, entre tantas 

outras.  

Essa personagem, tão recorrente nas composições de narrativas de ficção seriada na 

atualidade, me parece ser o lugar onde figura o “herói possível”. Aquele personagem cuja 

imagem gera a confiança e a certeza do sucesso do seu empreendimento, não parece provável, 

e sim aquele que demonstra o desajuste, aquele que tem a vida pessoal e a do trabalho 

imbricadas e desordenadas, aquele em quem ninguém aposta, mas que se agarra à certeza da 

única coisa sobre a qual pode exercer algum controle: sua capacidade de investigar. São 

movidos pelo desejo de uma reparação, de ser bom em alguma medida e instância.  

O desejo da personagem é tão latente assim como são seus desajustes encaixando a 

figura no modo imitativo baixo apontado por Frye e Mendes (2008). É neste modo que o 

possível “herói” aproxima-se de um “anti-herói” e suas ações implicam certo grau de realismo 

e probabilidade.  

A detetive Lucinda da série Caso Divina figura nesse lugar. A crise no trabalho 

(denúncia do colega e amante por corrupção) gera a separação e a relação conflituosa com o 

marido, a dependência do álcool. Retorna ao trabalho e tem, na primeira tarefa que recebe, 

que lidar com um teste difícil para saber se pode continuar no único ambiente em que deseja 

estar e se considera boa no desempenho de sua função. A investigação do assassinato de Davi 

ganha uma dimensão maior quando a detetive Lucinda percebe a importância de se prender o 
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culpado para que outras pessoas não se tornem vítimas da intolerância e do ódio. Lucinda vê 

no trabalho a chance de fazer diferença e contribuir para mudar uma realidade (aprendizado 

impulsionado por ter um filho que se assemelha à vítima Davi). Lucinda tem na tarefa de 

desvendar o caso Divina, uma missão.  

Entendo que o anti-herói, que pertence ao modo imitativo baixo, segundo Frye, 

seguindo moldes apontados pelo realismo-naturalismo, é o modelo de que partem esses 

exemplos de investigadores apontados anteriormente e que tem sido recorrentes nas séries 

policiais investigativas e em muitos filmes. Essas personagens têm como “espinha” de 

caracterização a obstinação, a perseverança em elucidar o crime, pois é nisso que podem dar o 

melhor de si. Mas estão longe de serem exemplos positivos de comportamento já que não tem 

domínio sobre suas vidas, carregam seus medos e preconceitos. Aqui, destaco o quanto isso 

pode ser proveitoso e bom para a dramaturgia, pois permite ressaltar com mais nitidez os 

traços morais positivos e negativos de algumas personagens. Denunciar alguém por 

corrupção, com risco de comprometer sua vida profissional, é um traço positivo de Lucinda, 

porém apresenta como traços negativos176 o alcoolismo e o preconceito contra 

homossexualidade. Davi tem virtudes como ser corajoso e verdadeiro, porém apresenta traço 

negativo como o envolvimento com as drogas, fazendo uso e traficando.  

A série Caso Divina comunga com essas obras artísticas de ficção seriada na 

atualidade nos quais existe a impressão de que ainda não é possível se despedir totalmente de 

um certo tipo de herói e compõe personagens anti-heroicos, mas que detém traços 

reconhecíveis da figura do herói.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
176 A ideia de traços negativos é pautada no senso comum daquilo que poderia ser condenável socialmente ou 

passível de uma desaprovação na perspectiva da recepção da obra artística.  
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3. PERSONAGEM E AÇÃO DA LINGUAGEM 

 

 

Nesta parte do estudo, intento expor as possibilidades de construção dialógica e os 

efeitos de linguagem que foram possíveis executar no piloto da série Caso Divina, mediante o 

engendramento das falas dramáticas e de seus agentes. Para essa discussão, parto de alguns 

pressupostos que me são caros para desenvolver o pensamento aqui exposto.  

O primeiro é de que a linguagem no drama está sempre associada a uma voz, um 

gesto, uma imagem humana (ou humanizada), parecendo encarnada177 visto que “no drama 

não se vê a linguagem, mas o agente que a produz” (MENDES, 1995, p. 31).  

O segundo pressuposto é que, por uma abordagem pragmática, a linguagem é 

considerada como uma forma de ação, sobretudo como ação interindividual, como um lugar 

de interação no qual os sujeitos falantes atuam efetivamente uns sobre os outros, 

estabelecendo vínculos, confrontos, acordos e discordâncias. É esse o lugar promissor da 

composição do diálogo dramático.  

O terceiro pressuposto repousa na assertiva de que a linguagem se manifesta no drama 

por uma duplicidade da enunciação178: Por um lado, como pacto179 estabelecido entre obra e 

audiência, o espectador sabe que está diante de um ato de enunciação cujo sujeito é um 

escritor/autor/roteirista180. Por outro lado, e simultaneamente, do ponto de vista dos efeitos 

produzidos nessa audiência, como requisito de adesão à instância ficcional, os espectadores 

                                                             
177 Efeito de sentido provocado pelo recorte antropomórfico, que individualiza as figuras cênicas, fazendo cada 

palavra parecer “brotar” de um desejo, uma vontade, uma intenção (MENDES, 1995, p. 31). 
178 Essa é a ilusão primordial que funda o drama como acontecimento estético-comunicativo: os sujeitos que 

interagem parecem ser a fonte natural das emissões, autores absolutos de suas enunciações. 
179 Por outro lado, porém, e simultaneamente, do ponto de vista dos efeitos produzidos nessa recepção, como 

requisito de adesão à instância ficcional, leitores e espectadores têm (e quase sempre se espera que tenham) a 

impressão de que as falas brotam “de dentro” das personagens, de seus desejos e motivações. Essa é a ilusão 

primordial que funda o drama como acontecimento estético-comunicativo: os sujeitos que interagem parecem ser 

a fonte natural das emissões, autores absolutos de suas enunciações. Segundo Mendes (2008), o pacto receptivo é 

o estabelecimento de um acordo entre público e obra artística onde se fixam convenções. O público aceita os 

modos como a obra se configura e é apresentada e assim se permite envolver. Em nosso caso de estudo, o pacto 

aconteceria pela aceitação dos códigos da representação da linguagem melodramática (o caráter patético, a 

grandiloquência, a tipificação, entre outros tantos). As convenções/concepções são agenciadas em um discurso e 

oferecidas no momento da enunciação. A recepção aceita através de um acordo, pacto, permitindo-se a fruição. 
180 Ele tem plena consciência de que um escritor criou o mundo da peça e as situações ali representadas, e 

também de que é esse autor que lhe fala indiretamente, através das personagens; sabe que é para ele, em função 

dele, que foi armado esse jogo de máscaras. 
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têm a impressão de que as falas brotam “de dentro” das personagens, de seus desejos, anseios 

e motivações.  

Esses pressupostos são perspectivas de entendimento da linguagem no drama que me 

permitem abordar o diálogo dramático como uma organização textual característica do drama 

que engendra as interações verbais que fundam e constituem o discurso dos agentes e suas 

condições de enunciação.  

As interações verbais se dão mediante elaboração de falas dramáticas que 

compreendem o que uma personagem emite e também o que não emite, é o texto dramático 

principal, aquele ao qual o espectador tem acesso direto e imediato. Silêncios, pausas, 

titubeios, gestualidades e movimentação das personagens podem ganhar a valoração de 

réplicas, falas dramáticas, pois adquirem uma grande eloquência dependendo do seu uso e 

aplicabilidade.   

Os primeiros exemplos que destaco do piloto da série Caso Divina são falas 

dramáticas oriundas de uma mesma situação (recolhimento de depoimentos). O interesse era 

expor como uma personagem, ao falar do outro, revela muito de si e da sua impressão de 

mundo, além de plantar pistas que depois serão fundamentais para a resolução do crime. Os 

detetives Lucinda e Gustavo estão presentes nas cenas, mas funcionam mais como ouvintes 

dos discursos, apreendendo os detalhes das falas junto à audiência, entendendo através 

daqueles depoentes como Davi era percebido no seu entorno social. 

 

Maria 

Ele saiu daqui faz tempo. Apareceu 

poucas vezes. Eu mesma não sabia nada 

da vida dele. Do que ele fazia. Tomei 

até um susto quando o vi daquele 

jeito. (...) Tenho pena da minha mãe 

que é uma coitada, mas dele... A gente 

colhe o que planta.  

 

Maria traz as primeiras informações de que Davi não morava há muito tempo na 

cidade e que não mantinham contato e nem uma relação próxima que se espera de irmãos. O 

susto se refere à apresentação artística de Davi no casamento. Existe aí um desdém. Uma 

pouca importância ao falar do irmão morto. A segunda fala refere-se à personagem Alaíde, a 

mãe dos dois, e logo depois Maria volta a fazer referência ao irmão. Ela sente pena da mãe ao 
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adjetiva-la com o termo “coitada” e logo depois sugere que a culpa da trágica morte é do 

irmão, não o reconhecendo como vítima.  

 

Celeste 

Ele ainda me deu dicas de lojas 

próximo ao bairro que ele morava. Uma 

graça de pessoa. Alto. Forte. Um 

homão. Pena que era daquele jeito... 

Não que isso tenha importância. Longe 

de mim julgar os outros. Cada um é 

cada um, não é mesmo? Mas quando 

olhei pra ele ontem naquele palco, 

pensei: que pena! 

 

Nas palavras de Celeste, existe uma suposta admiração e ao mesmo tempo uma 

condenação. Percebe-se o discurso da hipocrisia, que enuncia uma rejeição e em seguida 

busca suavizar o que diz, mas ainda assim, diz.  

 

Mercedes 

Lembro dele jovenzinho, cantando na 

igreja. Um doce de criança. Trabalhou 

conosco no mercadinho, quando jovem. 

Depois, foi embora e nunca mais 

tivemos notícias. Vi ontem, depois de 

bastante tempo. O que aconteceu foi... 

Alaíde deve estar... Eu sou mãe 

também, entende? E, por um filho... 

Não posso ajudar muito porque fiquei 

indisposta e fomos pra casa antes da 

festa terminar. Eu e meu marido.  

 

A fala de Mercedes contribui para compor o passado de Davi, reforçar seu 

distanciamento de todos depois que saiu da cidade. O segundo momento da fala traz uma 

nova atmosfera de titubeio, de oscilação de pensamento, como se a personagem fosse tomada 

por memórias e uma identificação com Alaíde por também ser mãe. As frases desta parte da 

fala, depois, com a revelação do culpado, ganham ainda mais sentido porque serão lembradas 
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pela detetive Lucinda. O último momento já apresenta um controle, uma tentativa de 

encerramento. 

 

Nelson 

(...)infelizmente, nem todos são 

escolhidos, nem todos entendem os 

sacrifícios que precisamos fazer para 

alcançar comunhão e graça. Queria 

poder acolhê-lo e orientá-lo num 

caminho melhor, mas ele afastou-se da 

igreja e foi embora da cidade. Cortou 

laços com todos. Deus sabe o que 

faz... 

 

As falas da personagem Nelson têm uma relevância que não se anuncia no piloto, mas 

apenas no final da temporada, quando é revelado que ele é o assassino de Davi, porém já 

estará plantada a lógica da personagem e suas distorções da realidade em nome de uma crença 

para justificar suas ações e preconceito. Essas falas são um extrato da maneira como a 

personagem enxerga o mundo e como julga as pessoas que o cercam. Existe radicalismo, 

crueldade e frieza no que diz, mas não se trata apenas de falas que demonstram um 

estereótipo, são falas que desvelam uma subjetividade mais complexa, pois a personagem 

Nelson acredita que sua ação é justa, correta e que atende a desígnios divinos. É a realidade 

que se distorce para atender interesses próprios em nome de uma crença sem relativizações, 

de um fanatismo.  

Numa situação universal de fala (a linguagem nascendo de um sujeito a quem 

simultaneamente ela dá existência), o diálogo dramático produz efeitos como a aparência de 

“simplicidade”, “espontaneidade”, “conversação”, etc. Efeitos esses que resultam de um 

minucioso engendramento das interações verbais que, através do sentir e do pensar das 

personagens, expõem o modo como cada uma delas é atingida por suas próprias palavras e 

pelas palavras alheias. Assim acontece quando Alaíde recebe a visita dos investigadores 

anunciando a possível morte de Davi. 

Trechos extraídos das cenas 35 e 36 do piloto Caso Divina, respectivamente:  
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César faz menção de sair da sala, mas 

Alaíde entra.  

 

César 

Dona Alaíde, eles querem falar com a 

senhora.  

 

Cumprimentam-na.  

 

Lucinda 

Sou a investigadora Lucinda e esse é 

meu parceiro, Gustavo.  

Alaíde 

                 Aconteceu alguma coisa? 

Gustavo 

                 Não quer se sentar?  

Alaíde 

O que foi? 

Lucinda 

Infelizmente não temos uma notícia/ 

Alaíde 

Meu filho? 

 

Gustavo aquiesce. Maria entra na sala, 

trazendo Manuela no colo, vinda do 

interior da casa e aproxima-se de 

César.  

 

Lucinda 

Foi encontrado um corpo na estrada. 

Achamos os documentos, mas é preciso 

reconhecer...  

 

Alaíde, em choque, sai da sala e 

Lucinda cala-se. Todos a seguem. 
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A cena é construída para a reação de Alaíde, pois é da mãe que se espera o impacto 

maior, dada a relação entre eles plantada desde o início do piloto. A atmosfera já se instala 

desde a chegada dos investigadores e intensifica-se numa gradação, pois, à medida que falam, 

são interrompidos pelas indagações de Alaíde, que toma consciência do que acontece, mas 

ainda assim resiste saindo do ambiente.  

  

Alaíde apanha o celular em cima da 

mesa e faz ligação. Todos observam-na 

em silêncio. Alaíde fala olhando para 

Maria e mantendo o celular na orelha. 

 

Alaíde 

Não atende. Deve estar dormindo, não 

é? Mandei mensagem. Quando ouvir, ele 

vai retornar. Vai sim.  

 

Desliga. Faz um esforço para conter a 

emoção. Liga novamente.  

 

Alaíde 

Voltou pra casa dele na madrugada 

mesmo. Não é ele.  

 

Aos poucos Alaíde vai se dando conta 

do que aconteceu. Senta-se na cadeira 

e fica absorta. 

 

A negação de Alaíde é uma estratégia para comoção. Espero que ainda ecoe, na 

memória da audiência, a mensagem que Alaíde gravou para Davi pedindo que ele mandasse 

notícias, assim como a tentativa de oração que ela fez nas primeiras cenas da abertura do 

piloto. Aqui se fecha a ideia de uma sensação premonitória, atendendo ao imaginário popular 

que prega a máxima “coração de mãe não se engana”. Primeiro Alaíde se nega a acreditar e 

enquanto fala busca com o olhar um apoio para sua esperança, mas não encontra: nem nas 

pessoas presentes na cozinha e nem na ligação que não é atendida. Ganhar consciência da 

verdade é um momento difícil, em que não cabe o uso de mais palavras. 
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A linguagem operada pelo diálogo dramático através da interação discursiva, para 

além de um meio de expressão de pensamentos e emoções das personagens e de transmissão 

de informações ao espectador sobre o enredo, é principalmente uma atividade que tem o poder 

de criar relações, transformar comportamentos e modificar efetivamente uma situação. 

Destaco abaixo um trecho da cena 77 onde acontece o encontro de Alaíde e Lucinda 

após o desentendimento entre as mulheres no banheiro da delegacia. Existe uma carga 

dramática na cena porque Lucinda precisa desculpar-se por si mesma e pela garantia do 

emprego. O público já traz informações de cena anteriores a essa e sabe que Lucinda mostrou 

ser preconceituosa e orgulhosa, logo será difícil a conversa entre as mulheres. Alaíde está 

sentida com o que ouviu ser dito por Lucinda no banheiro, além de carregar, e aos olhos do 

público, o peso da morte de um filho. Segue: 

 

Lucinda toca a sirene e aguarda. 

Depois de alguns minutos, Alaíde abre 

a porta. Encaram-se em silêncio por 

alguns minutos. Tempo suficiente para 

Lucinda entender que não será 

convidada.   

 

Lucinda 

Vim me desculpar. 

 

Alaíde fecha a porta atrás de si e 

aproxima-se de Lucinda.  

 

Lucinda 

Eu errei.  

Alaíde 

Você não foi a primeira a falar assim 

dele.  

Lucinda 

Dona Alaíde/ 

Alaíde 

Só não esperava que depois do que 

aconteceu isso ainda continuaria. As 
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pessoas podem ser muito ruins, 

detetive. Muito.  

 

Silêncio. 

 

Alaíde 

Tem filhos, detetive? 

 

Silêncio. Lucinda desvia o olhar.  

 

A indagação lançada por Alaíde é um dos momentos mais emblemáticos da cena 

porque materializa bem a ideia de espelhamento proposta para essa temporada da série e 

através dessas personagens. Lucinda é mãe assim como Alaíde. Ambas responsáveis pelos 

cuidados com crianças que não se encaixam nos padrões sociais heteroMercedes tivos e que 

sofrem com isso. Alaíde vivenciou isso, mas não soube lidar com a situação e carrega também 

esse arrependimento, pois foi omissa nas situações em que Davi precisou de sua ajuda. 

Lucinda começa a enxergar as necessidades do filho pequeno agora e reconhece em Alaíde, 

principalmente nas falas, alguns pontos em comum.  

Continua trecho da mesma cena 77: 

 

Alaíde 

As mães fazem tudo pra proteger os 

filhos, não é? Eu podia ter feito mais 

pelo meu... Não importa como meu filho 

era. Tiraram a vida dele... Tiraram a 

vida dele... eu... 

 

Alaíde segura no batente da porta. 

Lucinda tenta tocá-la, mas Alaíde 

rejeita. 

 

Lucinda 

A polícia vai fazer o possível/  
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Alaíde 

Nenhuma mãe deveria... Ninguém deveria 

passar pelo que meu filho passou.  

 

Lucinda fica parada vendo Alaíde abrir 

a porta da casa. Alaíde antes de 

entrar, fala para Lucinda, mas sem 

olhar para ela.  

 

Alaíde 

Eu vou dar o depoimento. Por ele... 

Por ele. 

 

Alaíde decide depor porque está numa saga por justiça para o filho Davi, uma forma 

de reparação de suas ausências no passado. Lucinda, depois de acumular outras falhas para 

além dessa, ganha compreensão da dimensão do seu trabalho e parece acreditar na sua 

“missão”. As personagens terminam a cena com atitudes diferentes das que tinham no início. 

Para Ubersfeld (2005) a base do diálogo é uma relação de força entre as personagens - 

entendendo força numa perspectiva abrangente e ampla. A autora cita como exemplo uma 

relação amorosa e explica que essa relação pode ser vista também como um território de 

dominação e aí existiria no território do desejo a exigência de posicionamentos de dominação 

e submissão/súplica. “Daí decorre todo um jogo na constituição dessas relações de forças que 

determinam as condições do próprio exercício da fala.” (Ubersfeld, 2005, p. 179). Ainda 

tratando das relações de força, Ubersfeld traz em seu livro o exemplo apontado por O. Ducrot: 

“toda cena de interrogatório ou simplesmente de interrogação supõe (ou mais exatamente 

pressupõe) que a personagem que interroga tem a qualidade para fazê-lo, portanto que as 

relações “jurídicas” entre o interrogador e o interrogado são tais que é possível uma relação de 

linguagem dessa espécie, e que o interrogado é obrigado a responder ou se obriga a fazê-lo” 

(Ubersfeld, 2005, 179)181.  O trecho exemplificador abaixo pertence à cena 63 e evidencia a 

dinâmica das relações de força que determinam as condições de fala.  

 

                                                             
181 Como acontece, na série Caso Divina, nas interações verbais entre Lucinda e os suspeitos apresentados, 

principalmente após a fase de colher depoimentos, quando Lucinda e Gustavo já estão no encalço de possíveis 

suspeitos, os posicionamentos de fala são de outra ordem existindo uma disputa de forças onde a autoridade da 

investigadora e de seu parceiro pesa e traz uma vantagem sobre os interrogados181. 
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Lucinda está sentada diante do 

delegado. Cardoso está contrariado 

vendo as notícias pelo celular. Vira a 

tela para Lucinda cada vez que 

encontra algo novo. Fala num crescente 

de raiva e irritação. 

 

Delegado Cardoso 

Está em tudo que é lugar: Polícia 

preconceituosa; Polícia seletiva; 

Polícia não quer solucionar caso 

Divina. Já tem até nome: Caso Divina! 

Lucinda 

Eu não fiz por mal. 

Delegado Cardoso 

Não tinha que ter feito. Nem por mal e 

nem por bem.  

Lucinda 

Foi só um comentário.  

Delegado Cardoso 

Só?  

Lucinda 

A imprensa também se aproveita disso 

pra fazer sensacionalismo/  

Delegado Cardoso 

Cala a boca. 

Lucinda 

Não fala/ 

Delegado Cardoso 

Não o quê? Não uma porra. Eu falo como 

eu quiser. Quem é o chefe daqui? 

 

Silêncio. 

 

Delegado Cardoso 

É você? 

 



258 

 

Silêncio. 

 

Delegado Cardoso 

Responde, caralho. 

 

Longo silêncio. 

 

Lucinda 

Não.  

Delegado Cardoso 

Não é você. Sou eu! Eu! Tudo o que 

acontece nessa delegacia quem tem que 

dar conta sou eu. Quando você apronta 

das suas... quando você faz bagunça... 

quem arruma sou eu.  

 

Longo silêncio. Delegado Cardoso tenta 

se acalmar.  

 

Delegado Cardoso  

Suas atitudes têm consequências, 

Lucinda. 

 

Lucinda e Delegado Cardoso encaram-se 

em silêncio por um breve tempo. 

Lucinda desvia o olhar.  

 

Delegado Cardoso 

Todo mundo merece uma segunda chance. 

Acredito nisso. De verdade. Mas não 

pode abusar da sorte.  

 

Lucinda pigarreia e passa as mãos nos 

lábios ressecados.  

 

Delegado Cardoso 

Resolve isso. 
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A relação de força, poder e hierarquia fica evidenciada nessa cena de maneira explícita 

principalmente quando existe o questionamento do delegado sobre quem é o chefe. Às 

primeiras indagações efetuadas por ele, Lucinda não responde, porém é intimada a verbalizar 

que reconhece o seu lugar e que sua posição é de inferioridade em relação ao chefe. É uma 

cena de humilhação que usa os erros do passado da personagem Lucinda como complicadores 

de sua situação no presente. Potencializando o desejo pelo álcool como válvula de escape, o 

preconceito cria a situação desconfortável para a organização de que ela faz parte e demonstra 

o ambiente hostil em que Lucinda trabalha. A ideia é potencializar os elementos 

complicadores ao redor de Lucinda, expor os muitos motivos para desistir ou agir de outras 

formas, porém a personagem precisa ter, como ponto de ajuste, aquilo que ainda a mantém 

firme, a certeza de que é boa no que faz, o trabalho como investigadora.  

É preciso atenção a outros condicionamentos da construção do diálogo dramático para 

além da relação de forças entre as personagens. Segundo Ubersfeld (2005), é preciso ponderar 

as relações de dependência entre as personagens, a incidência dessas relações na fala dos 

locutores, e o entendimento de quem fala, quem tem o direito de falar, quem é o primeiro a 

falar. Acrescento: por que fala, para quem fala e com que intenção. 

Abaixo cena 69 e breve ponderação sobre a relação de dependência entre as 

personagens Lucinda e Gustavo: 

 

Gustavo 

Cardoso me chamou pra conversar. 

Queria saber como você anda. 

 

Lucinda vira uma garrafa de bebida na 

boca ao mesmo tempo que encara 

Gustavo.  

 

Gustavo 

Não disse nada. 

Lucinda 

Bom.  

 

Lucinda oferece bebida a Gustavo que 

recusa.  
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Gustavo 

Eu estou preocupado com você. 

Lucinda 

Eu sei cuidar de mim. 

Gustavo 

Sabe? 

Lucinda 

Sempre soube.  

Gustavo 

Então que porra foi que aconteceu 

antes da mulher dá o depoimento? 

 

Silêncio de Lucinda. 

 

Gustavo 

Explica.  

Lucinda 

Vai dar sermão? Não bebi o suficiente 

pra suportar isso. 

Gustavo 

Você está vacilando, Lucinda.  

Lucinda 

Se mete com sua vida, Gustavo.  

Gustavo 

Estou aqui porque te considero... te 

devo muito.  

Lucinda 

Vai embora e a dívida está paga. Eu 

quero paz.  

 

Silêncio entre eles. Lucinda bebe 

mais.  

Lucinda 

E eu pensando que você tinha alguma 

coisa importante pra/  
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Gustavo 

Estou tentando. Todo mundo querendo a 

sua cabeça na delegacia e... olha para 

você! Atrasa e quando chega está 

alterada. Dá pra ver a cara inchada, o 

cheiro de cachaça.  

 

Lucinda bebe como uma provocação. 

Gustavo irrita-se e vai tomar a 

garrafa das mãos de Lucinda. Medem 

forças disputando o objeto. Os dois se 

sujam com a bebida. Gustavo consegue 

arrancar a garrafa das mãos de 

Lucinda.  

 

Gustavo 

Porra, Lucinda!   

 

Lucinda apanha uma garrafa vazia da 

mesa e atira na direção de Gustavo que 

se esquiva.  

 

Lucinda 

Vá tomá no cu.  

 

Lucinda, ri sarcástica.  

 

Lucinda 

Queria ofender, mas acabei agradando. 

Tomar no cu, você gosta.  

 

Gustavo respira fundo. 

 

Lucinda 

Controla não, Katy. Deixa sair esse 

viado raivoso.  
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Mais risos de Lucinda. Gustavo pega as 

garrafas da sacola e sai da sala. 

Lucinda o segue.   

 

Existe na cena a exposição de uma perspectiva da relação entre Lucinda e Gustavo que 

não tinha sido mostrada até então no roteiro do episódio piloto. Gustavo não só admira e tem 

amizade por Lucinda, existe uma gratidão para com ela182. Essa são as motivações para que a 

Gustavo não abandone Lucinda e suporte as agressões que ela comete, principalmente as 

verbais, pois existe uma intencionalidade de feri-lo. Nessa mesma cena, existem momentos de 

silêncio, principalmente de Gustavo, mas o último silêncio que ele faz é uma evidência de 

uma outra indagação que sempre faço no instante da criação: o que não se fala? Gustavo está 

ofendido, mas sua gratidão ainda está acima da raiva e da ofensa provocada por Lucinda. E 

ainda: o que Gustavo poderia dizer para dar o troco se o estado em que Lucinda se encontra já 

diz muito sobre ela? 

O roteirista deve preocupar-se com a manipulação e intencionalidade do uso da 

linguagem durante a composição de uma narrativa dramática ficcional, pois o bom emprego 

das palavras, enquanto elemento constituinte de uma fala, auxilia na construção dos discursos 

e no enriquecimento da narrativa. Nas falas dramáticas, as palavras sugerem um quadro diante 

do espectador, criando uma referência imagética e ilustrativa do que vai ao espírito da 

personagem naquele instante da história. Essa construção textual não deixa de ser uma 

estratégia que instiga no espectador a tensão e a atenção para o que está sendo emitido pelas 

personagens. Não é a quantidade de palavras proferidas que traduzem e transmitem a 

densidade psicológica das personagens, mas sim a intensidade do que é dito, na forma como 

as sentenças são construídas e enunciadas. 

O exemplo que segue, trecho final da cena 78, traduz bem a afirmativa apontada 

anteriormente no que diz respeito à economia das palavras.   

 

Lucinda 

Dona Alaíde, seu filho tinha inimigos?  

 

Longo silêncio. Alaíde suspira 

profundamente. 

 

                                                             
182 No passado Lucinda salvou a vida de Gustavo. Algo que não será mostrado no piloto, mas mencionado.  
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Alaíde 

Todo mundo era inimigo dele. Todo 

mundo. Até eu.  

 

As poucas palavras proferidas por Alaíde mostram-se precisas na intenção de expor o 

estado de espírito da personagem, na consciência após uma pesarosa reflexão e a expiação de 

uma culpa.  

Uma das preocupações que tive na criação da série Caso Divina foi pensar as 

personagens e os diálogos no piloto a partir do conceito de dialogismo, pois era importante 

abordar a temática a partir de perspectivas diferentes, mostrar interpretação de mundos em 

oposição, mas, principalmente, a controvérsia que pode existir em um mesmo lado da história. 

Encontrei nos apontamentos do teórico Bakhtin respaldo para lançar-me nesse intento.  

Para Bakthin (1998) o dialogismo é uma propriedade da língua em seu uso real, 

concreto, que leva todo falante a engendrar o seu discurso a partir do discurso de outro. 

Assim, por esse princípio, pode-se dizer que um proferimento, um ato de enunciação se faz 

em tensão dialógica com outros tantos, reproduzindo-os, citando-os, parafraseando-os, 

parodiando-os, negando-os, contrapondo-se a eles. “A orientação dialógica é naturalmente um 

fenômeno próprio a todo discurso. Trata-se da orientação natural de qualquer discurso vivo. 

Em todos os seus caminhos até o objeto, em todas as direções, o discurso se encontra com o 

discurso de outrem e não pode deixar de participar, com ele, de uma interação viva e tensa.” 

(BAKHTIN, 1998, p.88). 

Para compreender melhor e de maneira um pouco mais aprofundada esse pensamento 

de Bakthin é preciso distinguir o diálogo enquanto organização textual característica do drama 

e o sentido mais amplo de dialogismo como interação entre instâncias discursivas. Isto 

implica não confundir o diálogo, ou troca de réplicas entre personagens, e o princípio 

dialógico que move todo e qualquer ato de enunciação, visto que a linguagem é, por 

constituição, dialógica, complexa, heterogênea. Isso implica também dizer que nenhum 

discurso é individual, pois sua construção depende, no mínimo, de dois interlocutores, de dois 

seres sociais que portam diferentes pontos de vista.  

A partir disso, é possível entender que não há garantias de que o diálogo, enquanto 

uma produção textual, pelo fato de ser estruturado pela alternância de réplicas e de 

enunciadores, expresse também uma variação de discursos ou diferentes atitudes dos sujeitos 

que interagem. Assim sendo, existe um risco ao qual o escritor está sempre suscetível: ser 
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unidirecional e por isso empobrecer a construção das falas e o diálogo dramático como um 

todo.  

Quando unidirecional, perde-se a qualidade dialógica e o intercâmbio de falas não traz 

confronto de ideias ou visões de mundo, como se as réplicas não se “replicassem”, como se os 

enunciados fossem vetores que se somassem numa mesma direção, avolumando um único 

posicionamento, sem que se produza uma efetiva ação interindividual por meio da 

linguagem183.  

Como afirmei anteriormente, meu empenho no piloto da série Caso Divina foi 

considerar o dialogismo tanto para encontrar singularidades nas personagens quanto para que 

o diálogo se tornasse ainda mais “vivo”, interessante e surpreendente. Que as falas 

provocassem impacto expondo o confronto de mundos, realidades e ideais diferentes das 

personagens, impulsionando o desenvolvimento da narrativa. Assim as personagens Lucinda e 

Alaíde se opõem em um momento muito preciso no piloto, na cena 58: 

 

Lucinda, diante do espelho, faz uma 

ligação do celular e se maquia para 

disfarçar o inchaço no rosto.  

(...) 

Alaíde sai de um dos reservados e 

Lucinda está de costas para ela.  

 

Lucinda 

Aquele caso do viado que mataram na 

estrada.  

  

A estratégia de composição da cena tem em vista provocar na audiência um possível 

choque e constrangimento, além de perceber a diferença de posturas apesar das mulheres 

estarem de um mesmo “lado”. Lucinda fala o que pensa por acreditar estar sozinha, o 

preconceito se manifesta. O que antes foi mostrado de maneira mais branda, agora é 

concentrado em uma única fala dura e homofóbica. O contraste está instalado, pois se trata de 

uma representação da lei que não deveria manifestar preconceitos, ainda mais desempenhando 

a nova função de combater crimes de ódio. Outro fato que pode gerar impacto na recepção é 

                                                             
183 Fora da ficção dramática, tais diálogos são mais comuns do que desejaríamos, em situações cotidianas nas 

quais, seja por polidez, timidez, indiferença ou falta de assunto, as pessoas preenchem uma conversação com 

meras frases ou expressões de concordância, confirmações mecânicas, redobramentos da fala do outro, 
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ouvir a manifestação do preconceito partindo de uma mulher, já que a maioria das vezes, em 

grande parte das narrativas ficcionais e do imaginário popular, é mais comum e recorrente ver 

a homofobia ser expressa por homens como se a homossexualidade fosse afronta ao universo 

masculino e hetero.  

O que Lucinda não esperava era ser flagrada por uma testemunha e que essa fosse a 

mãe da vítima de quem Lucinda acabou de falar com menosprezo. Após a sentença tão dura, 

não há o que dizer no momento que possa reparar. A frase final de Lucinda é corrosiva porque 

remete a tudo o que Alaíde viveu com Davi e de que se esquivou, tudo com que não se 

comprometeu em relação ao filho. A cena funciona como um disparador para a tomada de 

posicionamento mais firme de Alaíde como um ato de reparação dos erros do passado e para 

Lucinda desencadeia uma sequência de repreensões e falhas que expõe as fragilidades e os 

medos da investigadora até que ela compreenda a importância do que faz, a sua “missão”. 

A impressão que carrego é a de que se “no drama não se vê a linguagem, mas o agente 

que a produz.” (MENDES, 1995, p. 31), logo só é possível ouvir as variadas vozes desses 

agentes na composição heterogênea das falas que dá expressão a divergências e discordâncias, 

aos choques de valores, aos combates entre diferentes pontos de vista e aí está um dos 

caminhos para a composição de bons diálogos.  

Para Mendes (2011), “na história de suas formas, na sua relação com as instâncias de 

poder e com o público de cada tempo e espaço, o drama exibe vocação fortemente dialógica, 

avessa tanto à setorização ideológica (insiste no conflito de visões, na contradicção) quanto à 

adesão irracional (exige debate, argumentação, disputa, julgamento)”. Esse seria um dos 

caminhos para alcançar uma criação dramática mais consistente. 

A frase “Deus é bom” pode ser considerada, salvaguardando as devidas proporções, 

um bordão184 usado no cotidiano de pessoas que pertencem a religiões evangélicas. Assim 

como: “Deus é pai” “Misericórdia” “Está amarrado” “Está repreendido”. Sonoramente as 

demais frases servem para a produção de efeito cômico, vide tantas narrativas que já foram 

construídas tendo personagens evangélicas caricaturadas. Tinha o desejo de trabalhar uma 

frase típica como essas tantas, porém pelo viés que não fosse cômico e nem que a personagem 

fizesse uso disso exatamente como um bordão. Assim, apostei na frase “Deus é bom”. As 

possibilidades de uso são infinitas, porém pautei a criação na ideia de um desdobramento e 

reverberação que fosse completando o sentido de transformação da personagem Alaíde, à 

                                                             
184 Um jargão utilizado no meio artístico para designar frases de efeito que geralmente marcam a personalidade 

de uma personagem pela repetição que acaba sendo efetuada também pela audiência. Existe uma recorrência do 

bordão nas comédias. 
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medida que seria explorado. Denominei, a princípio, essa ideia de “pequeno arco: Deus é 

bom” para facilitar minha explanação, pois compreende três cenas dispostas em momentos 

distintos do piloto da série Caso Divina. Uma primeira cena onde Alaíde, sozinha, ganha 

consciência de sua condição e tem dúvida sobre fé e religião; posteriormente essa mesma 

frase seria proferida por ela em um outro contexto, num diálogo com Nelson, pela 

representatividade dele como líder religioso, e haveria aí um confronto. Um último momento 

seria a cena em que Alaíde atira uma pedra no letreiro – “Deus é bom” – do supermercado. 

Percebi depois que a denominação “pequeno arco” não era a mais adequada para 

indicar o que são, na verdade, cenas que contêm um motivo recorrente. Elas formam uma 

pequena cadeia que se destaca de outros momentos na caracterização da personagem Alaíde. 

Ainda não encontro termo mais adequado e por isso deixo o termo destacado e mais adiante 

detalharei um pouco mais a ideia desse motivo “Deus é bom” e as outras duas cenas que o 

compõem mais tarde. Antes é preciso deter atenção para a primeira cena deste “pequeno arco” 

porque apresenta um lugar propício para discutir o lastro teórico pesquisado e como as 

reflexões sugeridas me fizeram encontrar alternativas não apontadas até então pelo arcabouço 

teórico.  

Recorri às pontuações do teórico Austin a partir do livro Quando dizer é fazer – 

palavras e ação (1990) em que há discussão sobre a performatividade da fala. O autor afirma 

que o ato de dizer algo é fazer algo que se profere em ruídos e palavras e que carrega um 

significado.  

O ato de dizer algo é denominado pelo teórico como “ato locucionário”, o ato de 

proferir locuções, unidades do discurso. O “ato ilocucionário” seria fazer uso de uma locução, 

de uma unidade discursiva, de uma determinada maneira, com determinado sentido, em certas 

circunstâncias. Aquilo que se faz ao dizer algo.  Trata-se de imbuir o que é dito com uma 

intencionalidade, considerando não apenas o significado das palavras, mas a sua força. Austin 

(1990) afirma que essa força (ilocucionária) agiria sobre o outro, o ouvinte, produzindo 

efeitos sobre seus sentimentos, pensamentos e/ou ações. Esse efeito produzido sobre o ouvinte 

é o que o autor denominou como “ato perlocucionário”, ou seja, o que alguém faz por dizer 

algo: ameaçar, persuadir, convencer. 

Grosso modo, os atos de fala “locucionário”, “ilocucionário” e “perlocucionário” 

referem-se aos aspectos de sentido, força e efeito da linguagem que estão presentes em 

qualquer diálogo. Chamo atenção ainda para o fato de que a intenção pode ou não ser 

alcançada no outro, pois o receptor da força “ilocucionária” pode não sentir ou não entender a 

intenção e assim não ser persuadido ou convencido.  
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O entendimento da proposição de Austin me fez reconhecer as possibilidades de uso 

das forças dos atos de fala em diversos momentos da criação dos diálogos para o piloto da 

série Caso Divina, porém, à medida que planejava as cenas que comporiam o que chamei aqui 

de “pequeno arco: Deus é bom”, percebi que poderia ir um pouco dos exemplos de falas 

cotidianas apresentadas pelo teórico. Austin dedica atenção à relação entre um emissor e um 

receptor. Passei a pensar na possibilidade de utilizar a força do ato de fala numa mesma 

personagem num momento específico do drama, no qual a personagem falaria com intenção 

de persuadir a si mesma.  Assim, encontro na primeira cena que compõe o “pequeno arco: 

Deus é bom” o lugar ideal para esse exercício.  

Destaco a cena 12 logo a seguir: 

 

Coloca a bíblia na cama. Alaíde ergue 

a cabeça e fecha os olhos fazendo um 

longo silêncio. Ao seu lado está a 

bíblia aberta. O celular está no colo. 

Alaíde respira fundo tentando conter a 

emoção. Quando fala, faz um grande 

esforço para acreditar no que diz, mas 

é em vão.  

 

Alaíde 

Acredita: Deus é bom... É bom... É 

bom... É/ 

 

A personagem Alaíde está num momento de angústia. A cena encaixa-se na sequência 

de abertura intercalada com cenas de Davi cantando no casamento de João e Célia e a cena em 

que Davi é assassinado. Existe implantada na estrutura o intento de que na conjuntura a cena 

de Alaíde pareça resultante de uma angústia oriunda de um presságio, um pressentimento de 

mãe. Por isso a oração. À medida que profere as palavras, a personagem fala para se 

convencer, para, como ela mesma se comanda: acreditar.  

O segundo momento dessa proposição do “pequeno arco: Deus é bom” acontece na 

cena 71 do piloto. Trata-se de uma cena maior e que contém grande carga dramática. Uma 

conversa entre Alaíde e Nelson, entre pastor e membro da congregação, que evolui para um 

enfrentamento. Alaíde não é mais a mesma após a morte de Davi e isso é evidenciado na sua 

postura e desafio diante do que para ela, antes, se tratava de uma autoridade. Desde o início da 
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cena já é exposta a animosidade de Alaíde para a situação da visita de Nelson trazido por 

Maria. Segue:  

 

(...) 

 

Nelson 

Se a montanha não vai a Maomé... não é 

isso que dizem? 

Alaíde 

Deve ser. 

Nelson 

Não apareceu no culto.  

Alaíde 

Ando com a cabeça cheia.  

Nelson 

Eu sei. 

 

(...) 

Alaíde 

Senta aí, Nelson. Eu vou fazer um 

café.  

 

Nelson senta-se e observa Alaíde 

colocando água no bule e depois 

acendendo o fogo. Alaíde senta-se. 

Fica um de frente para o outro.  

 

Nelson 

Mercedes queria vir, mas tinha que 

resolver pendências da igreja. Sabe 

como ela é. Não consegue parar até que 

tudo esteja em ordem. 

 

Alaíde sorri cordialmente, mas é um 

sorriso murcho.  

 

 



269 

 

Nelson 

Como você está? 

 

Alaíde suspira. Silêncio.  

 

A cena tem uma primeira parte de frases leves, algumas espirituosas no intento de 

contrapor o esforço de Nelson para começar a conversa de forma mais branda com a falta de 

disposição de Alaíde para participar daquilo. Desde o início estão em lados opostos.  

 

Nelson 

A polícia já tem algum suspeito? 

 

Configura-se um momento importante da personagem Nelson. Essa pergunta feita na 

cena, assim como a presença de Nelson na casa da sua vítima, tentando confortar a mãe, é 

para dimensionar a capacidade de frieza e crueldade da personagem aos olhos do outro, do 

espectador e das demais personagens que sofrerão com suas atitudes, mas não para Nelson 

que acredita nos seus atos como medidas necessárias para a salvação de João. Num primeiro 

instante Nelson não foi apontado como suspeito e não será até o último episódio. Assim sendo 

a pergunta parece uma preocupação para que a justiça seja feita, porém após a revelação da 

sua culpa, a fala pode ganhar uma reinterpretação: a de Nelson estava preocupado apenas com 

ele mesmo. Porém esse efeito só acontece tardiamente pela tessitura da intriga. Só depois da 

revelação de quem é o assassino, tanto o público quanto as personagens que estavam nesta 

cena vivenciam o peso de uma atitude dissimulada e cínica da parte de Nelson.  

 

Alaíde 

Não sei. Mesmo se tivesse, não me 

diriam nada.  

Nelson 

O que aconteceu? 

Alaíde 

Não viu o que estão falando? Está em 

tudo quanto é lugar... parece que 

mesmo depois de morto Davi não vai ter 

paz.  
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Nelson 

Filha, estou aqui não só como seu 

cunhado, mas como seu pastor. 

Alaíde 

Nelson/ 

Nelson 

Não é bom se afastar da sua 

congregação nesse momento. Mais do que 

nunca você precisa encontrar conforto 

na igreja, na sua comunidade.  

 

Nelson tenta tocar a mão de Alaíde, 

mas ela recolhe a mão e levanta-se. 

Alaíde coa o café com coador de pano.  

 

Se, no instante anterior, Nelson estava a proferir aquelas sentenças atendendo a 

interesse escuso e pessoal, aqui aparece uma idiossincrasia, Nelson figura sinceramente como 

pastor. A preocupação genuína com um membro da sua congregação é o que torna a 

personagem interessante e tudo o que ela diz é o reflexo disso. Ao mesmo tempo que pode ser 

extremista e cruel, mostra-se acolhedor e gentil. 

 

Nelson 

Você está angustiada. Quando estamos 

assim é fácil não pensar em mais nada 

a não ser na nossa dor, mas filha, 

nesse momento é que você mais precisa 

da fé. Não dê as costas pra Deus. Deus 

é bom/  

 

Alaíde queima-se derramando café na 

pia e o bule no chão. Isso interrompe 

a fala de Nelson que se aproxima para 

ajudá-la. Alaíde aciona a torneira 

deixando a água cair sobre a mão 

queimada. Maria entra na cozinha e 

logo aparece César.  
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É a frase propulsora da ideia do pequeno arco que desvela o confronto das 

personagens. A frase, já proferida como súplica por Alaíde em outro momento, é retomada e 

proferida por Nelson ganhando o peso de uma ofensa ou ainda um escárnio para Alaíde, 

justificando sua reação.  

 

Alaíde 

Foi Deus quem deu as costas pra mim, 

pra Davi. 

Nelson 

Não fala assim, Alaíde.  

Alaíde 

Eu deveria falar como? Hum? Como?  

Nelson 

Você está passando por uma provação. 

Alaíde 

Provação? Pra quê? Por quê? 

Nelson 

Deus/ 

Alaíde 

Meu filho morreu, Nelson. Davi... que 

você viu crescer... que você 

conhecia... Davi! Mataram ele no meio 

de uma estrada... ele morreu 

sozinho... eu fiquei a noite toda... 

meu peito apertado... alguma coisa 

estava errada... eu sabia... senti. 

Mãe sente essas coisas. Ajoelhei e 

orei e pedi tanto... pedi que nada de 

ruim acontecesse... orei tantas vezes 

e... nada. Deus não fez nada. 

Maria 

Mãe! 

 

 

A descrição de Alaíde faz referência à cena que compõe a abertura do piloto. Mais 

uma vez, pela tessitura da intriga existe aí mais uma camada de informação que adensa a 
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atmosfera da cena passada e que ainda permeia o imaginário do público. Antes foi 

apresentada uma mãe, aflita, chorando e proferindo o desejo de fortalecer uma crença. Após 

muitas cenas de Alaíde e da exposição de sua perda, é a primeira vez que se percebe, 

principalmente através da fala dramática, a exposição da sua crise com a fé e a religião. A fala 

dramática além de informar um estado de espírito para a audiência é engendrada pela intriga 

que remete o espectador a dois momentos: a instalação da crise e ao resultado dela.  

O meu desafio como escritor era o de encontrar formas de expor as perdas da 

personagem Alaíde, não apenas do filho Davi, mas da fé, da religião, dos medos do passado, 

da falta de atitude. Tudo culminando com a certeza de que não poderia ser mais a mesma 

mulher. Para atingir alguma espécie de redenção para seus erros e omissões era preciso o 

enfrentamento.   

 

Um longo silêncio na cozinha é 

quebrado pelo início do choro de 

Manuela na sala. César sai da cozinha. 

Alaíde olha para a bíblia em cima da 

mesa e depois olha para Nelson por um 

longo tempo. Nelson não sustenta o 

olhar. Alaíde aproxima-se dele e fala 

quase em um sussurro.  

 

Alaíde 

Aprendi uma coisa: Deus nunca foi bom 

e está piorando. 

 

O final da cena é o ponto máximo do confronto entre as duas personagens. Discuto, a 

partir desse trecho específico, dois fragmentos: O primeiro é a fala final dita por Alaíde e o 

segundo é a indicação na rubrica do desvio do olhar de Nelson para Alaíde.  

A fala é o extrato de uma reflexão culminando numa conclusão amargurada. É uma 

frase dramática de efeito porque silencia. Mexe com uma crença e com esperanças. O impacto 

não é um efeito esperado apenas na personagem Nelson, mas também no espectador. 

Estrategicamente é a fala final da cena para que desse confronto saia, de alguma forma, 

aparentemente vencedora no jogo dramático entre alguém que suplica e outro que detém uma 

espécie de poder. Nelson suplica o retorno de Alaíde para uma prática religiosa enquanto 

Alaíde firma-se no lugar de alguém que encontrou um entendimento que dá força, mesmo que 
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pareça equivocado ou exagerado no instante em que a fala é proferida, mas é compreensível 

que seja dito pela história que a personagem está vivenciando.  

O movimento de Nelson de desviar o olhar pertence à seara da rubrica185. Aqui a 

indicação é empregada enquanto recurso narrativo, pois existiu a necessidade de criar uma 

movimentação dramática que não cabia ser desenvolvida no campo das palavras, do verbo. O 

empate entre os dois também se dá na dimensão física e a sustentação do olhar não acontece 

porque existe em Nelson o que nem Alaíde e nem o público sabe: Nelson é o culpado. Ele 

pode não sentir culpa, mas não consegue sustentar o olhar porque pode cometer algum 

deslize.  

A importância de uma ação dramática sem palavras, mas ainda assim eloquente, pode 

suscitar na audiência um forte efeito, considerando-se que em certas situações a ação 

dramática pode ser bem representada por uma configuração imagética em lugar de uma 

declaração verbal. 

Direcionando essa reflexão para o momento final da proposição do “pequeno arco: 

Deus é bom”, no desfecho do episódio piloto há a cena 102 de Alaíde. Segue: 

 

102 EXT. RUA / FRENTE DO SUPERMERCADO 

“DEUS É BOM” – NOITE 

 

Ouve-se a mensagem que Alaíde gravou 

para Davi. Enquanto isso, Alaíde 

apanha uma pedra do chão e atira com 

violência no letreiro, quebrando as 

lâmpadas internas que iluminavam o 

painel.   

Alaíde (v.o) 

Onde você está? Cheguei em casa e 

nada. Já foi embora? Nem me esperou. 

Queria... fica bem, viu? Se puder 

ligar, liga.  

 

A fala dramática na cena é uma repetição da mensagem de áudio gravada por Alaíde 

para Davi antes da cena de oração na abertura do piloto. O efeito esperado é mais emocional 

                                                             
185 Indicações escritas no texto que estão fora dos diálogos e podem fazer referência a movimentação dos atores 

na cena, iluminação, cenário, trilha sonora, etc.  
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do que informativo sobre o atual estado de espírito da personagem. O que dá conta disso é a 

ação que Alaíde faz de quebrar o letreiro “Deus é bom” da fachada do estabelecimento que 

pertence a Nelson. O desejo de mostrar a mudança de estado, as perdas, se concentra, creio 

que de maneira eficaz e simbólica, nesta cena onde a fala dramática remete a uma Alaíde e a 

ação mostra outra fase dessa mulher. 

O desafio de criação do “pequeno arco: Deus é bom” dentro da narrativa do piloto da 

série Caso Divina, exemplifica a interação dos elementos personagem, diálogo e intriga como 

componentes fundamentais na criação de estratégias que podem potencializar os efeitos 

dramáticos pretendidos durante a composição da narrativa de ficção.  

 É preciso uma interação e dinâmica bem balanceadas para atingir os objetivos 

desejados na obra. Entre os muitos caminhos, pensar o diálogo como um dispositivo que pode 

constituir uma personagem é um deles, pois como afirma Mendes (2011), o que constitui 

precisamente uma personagem não é a sua própria fala, e sim a interação enunciativa, o fato 

de que fala com alguém e para alguém, de que não é apenas perpassada e motivada pelo 

discurso do outro, mas que recebe desse discurso a própria razão de ser e de estar em cena.  

 

No diálogo dramático, a personagem funda-se exclusivamente nas trocas 

verbais, na sua posição de interlocutor, no fato de ser o outro de outra 

personagem. Ela fala para/com alguém, logo existe como sujeito de uma 

relação dialógica. Sua condição para existir é co-existir (sic), ser o sujeito de 

uma réplica que alimenta a cadeia de enunciações. Se sem o outro não há 

drama, tampouco há possibilidade de existência. (MENDES, 2011) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Há um longo caminho entre a ideia para uma obra dramática e a sua execução. Este 

ponto de partida, princípio de tudo, para conceber-se enquanto tal, não surge espontaneamente 

e nem de forma conclusa se dispõe para ser lançado na prática do exercício da escrita; pelo 

contrário, vai se formulando aos poucos, acredito, numa dinâmica de influências do 

consciente e do subconsciente do artista, podendo, a criação, ser assim “observada no estado 

de contínua metamorfose: um percurso feito de formas de caráter precário, porque hipotético” 

(SALLES, 2009, p. 29).   

Minhas vontades, desejos e intuições são moldados nesse lugar obscuro e ainda pouco 

conhecido que é o inconsciente, associado ao nosso consciente influente e influenciado pelo 

cotidiano que nos circunda. Nesse terreno de abstrações e inexatidões, é que uma ideia toma 

forma para manifestar-se na arte e através dela, não existindo uma teoria fechada, nem um 

método assertivo ou uma metodologia pronta que anteceda o processo de criação em si. 

 

A ação da mão do artista vai revelando esse projeto em construção. As 

tendências poéticas vão se definindo ao longo do percurso: são leis em 

estado de construção e transformação. Trata-se de um conjunto de princípios 

que colocam uma obra em criação específica e a obra de um artista como um 

todo em constante avaliação e julgamento. (SALLES, 2009, p. 44)  

  

Refletir sobre o processo de criação artística de uma obra dramática é uma tentativa de 

inteirar-se do caminho percorrido e considerá-lo como uma revelação, autodescoberta, já que 

durante o processo, não se tem, ou melhor, não se detém esse trajeto de maneira clara e 

consciente. Assim, é preciso considerar que todo o processo de criação está sujeito a 

suscetibilidades que podem fazer o artista avançar e/ou retroceder, fazer e/ou desfazer, 

escrever, reescrever, ler e reler, tudo isso inúmeras vezes e ainda assim não encontrar a tão 

esperada satisfação, constatando que a arte não é uma ciência exata e não existe fórmula e 

nem garantias para um possível sucesso. 

A escrita dramática consistiria, então, nesse exercício de tentativas e aprimoramentos, 

pois, por mais que se tenha ideia do que se quer fazer, é durante o processo de feitura que o 

fenômeno acontece, podendo ou não chegar ao lugar inicialmente desejado ou surpreender-se 

com o novo e inesperado. Entre as inúmeras possibilidades de escolha para o melhor 

desenvolvimento de uma obra artística, um dos fatores que fazem diferença nessa composição 

é a instrumentalização que o artista possui para realizar seu ofício. 
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Este pensamento ratifica a possível visão de que alguns direcionamentos são tomados 

no curso de elaboração de uma obra artística e são, na maioria das vezes, processados em 

diversos planos da consciência e do inconsciente do escritor, numa interação complexa e 

intensa entre o criador e a criatura, mas não é só isso e não basta.  

Minhas reflexões partiram de uma situação de escrita sem ser a obra circunstanciada 

pelas demandas de produção e mercado186 e tentaram mostrar os possíveis caminhos dentro de 

um processo criativo que resultou na composição do projeto de série e sinopse Caso Divina. É 

importante ressaltar aqui que, nesta proposição de investigação, isso é uma situação específica 

que atende à natureza única do procedimento de criar uma obra e pontuar reflexões sobre 

aspectos relevantes ancorados em arcabouço teórico. Tenho consciência de que para a 

produção e veiculação do produto é preciso estar apto às negociações de mercado que 

exigirão adequações na obra artística, exigindo concessões em alguns aspectos da criação. 

Caberá a mim exercer antes de tudo o bom senso e o discernimento para ponderar as escolhas 

do que é melhor para mim enquanto artista e o que é melhor para a obra. 

O que foi apontado neste estudo parte da perspectiva do fazer, do descobrir-se 

fazendo, do perceber-se teorizando uma prática e discutindo outras teorias para encontrar, em 

uma tradição, brechas para o desvio, para a inovação.  

O paradigma “problema x solução” de Bordwell foi fundamental para construir as 

diretrizes que orientaram o processo, levantando indagações que eram passaporte e incentivo 

para buscar soluções criativas ancoradas no arcabouço teórico, no aproveitamento de uma 

tradição de modos operativos de um fazer (como as narrativas de ficção seriadas vêm sendo 

escritas), na compreensão das lógicas de produção e distribuição dos mercados onde poderia 

ser valorizada a série e, dentro desse regime de convenções, o encontro de novas 

possibilidades para meus investimentos.  

As soluções encontradas no processo revelaram elementos característicos de uma 

narrativa de ficção seriada com exigência de continuidade pela dependência narrativa entre os 

episódios. Na série Caso Divina é preciso assistir o anterior para compreender o próximo, 

pois a história é cumulativa e progressiva. A exigência por uma continuidade me levou a 

pensar modos estratégicos de contar a história e os regimes de serialidade; assim sendo, defini 

o sistema de recapitulação dos fatos ocorridos no episódio anterior e deixei sinalizado onde 

deveria acontecer no início do episódio, como também encontrei nos ganchos (saída para os 

                                                             
186 Apesar de consideradas assim como os possíveis e prováveis interesses do telespectador. 
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intervalos comerciais e no final dos episódios) mais uma estratégia eficaz para incentivar a 

continuidade através da elevação da expectativa do público.  

O desafio de criar episódios interessantes e instigantes onde ocorresse o andamento 

progressivo da investigação e aos poucos a história do crime fosse sendo desvendada exigiu a 

elaboração de uma dramaturgia cheia de nuances, jogo de informação com o espectador, 

cenas fortes, ações contundentes, diálogos interessantes e elaborados, personagens marcantes 

e também a preocupação no desenvolvimento de um regime de serialidade em cada episódio.  

A personagem - como ser de ficção que desempenha função actancial impulsionando a 

narrativa, ao mesmo tempo em que se realiza enquanto objeto poético que congrega 

elementos de caracterização, agindo e interagindo consigo mesma, com as demais 

personagens e com o mundo ficcional em que está inserida - foi uma grande chave para o 

desenvolvimento da obra artística e da tese.  

Destaco as personagens Lucinda, Davi e Alaíde como pilares de sustentação do 

enredo. É entorno dessa tríade que a trama principal acontece. Através deles criei as relações e 

interações entre as demais personagens, numa dinâmica de forças entre elas e jogos de poder. 

Também optei, como uma das estratégias, pelo espelhamento de situação que se repete de 

uma personagem para outra, porém com uma mudança de perspectiva. Assim tem-se Lucinda 

e Alaíde, por exemplo, que são mulheres e mães e uma se reconhece na outra, apesar da 

animosidade entre elas, e isso potencializa sua união por um interesse maior: justiça.  

É a personagem elemento e função actancial que tem extrema relevância na tessitura 

da intriga e na composição de diálogos, pois é ela que opera e fala. Assim, tive como 

parâmetro para a composição da intriga o fluxo, ritmo e dinâmica entre as cenas, o 

desenvolvimento da investigação, a centralização de Lucinda e o cuidado com a personagem 

Nelson, dosando sua participação para não correr riscos de antecipar ou entregar a revelação 

do culpado pela morte de Davi.  

Buscar a construção de diálogos fortes, contundentes, com falas dramáticas marcantes 

necessitou de investimento na construção de mundo das personagens, já que tinha o 

entendimento de que o bom diálogo se origina a partir do confronto discursivo, do embate 

entre perspectivas diferentes de compreensão de mundo. Seguindo esse caminho é que pude 

criar diálogos satisfatórios nas cenas de Lucinda e do Delegado Cardoso, Lucinda brigando 

com Gustavo, Alaíde no enfrentamento com Nelson, entre outras. São cenas relevantes para o 

piloto, por posicionar as personagens na trama, sua importância para o enredo e, 

principalmente, as suas características, permitindo ao espectador a identificação, a empatia, o 

desejo de acompanhar aqueles “seres” em suas jornadas.  
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Foi a partir da composição das personagens que pus em prática as assertivas apontadas 

por Esquenazi, quando se refere à importância do tempo de exposição para as narrativas 

seriadas. O autor afirma que as séries possuem "tempo para enriquecer progressivamente o 

seu mundo ficcional" (2010, p. 38) e é exatamente por essa característica, tempo, uma maior 

duração, dividida em capítulos ou episódios, temporadas, que a narrativa pode dedicar atenção 

minuciosa às personagens, aperfeiçoando, modelando características, multiplicando 

perspectivas de abordagens, de pontos de vista, tendo como consequência desse investimento 

a ampliação do próprio universo ficcional, pois é preciso expandi-lo para caber mais 

informações das personagens.  

Acredito que a série Caso Divina possa figurar como única série brasileira, baiana, 

dentro do gênero policial investigativo, que aborda como temática o preconceito que se 

manifesta como crime de ódio. Uma obra feita para provocar discussões sobre aceitação e 

respeito às minorias e que faz uso da ficção para suscitar reflexões sobre a realidade, já que o 

número de vítimas de preconceito cresce exponencialmente em nosso país.  

Caso Divina segue uma tendência das séries internacionais que abordam temas 

polêmicos e densos, apresentam personagens complexas e histórias que exigem maior atenção 

do espectador e que poderão ser bem apreciadas em sistemas onde se pode consumir todos os 

capítulos ou episódios quando desejar e com ou sem intervalos comerciais.  

Tenho consciência de que ainda há muito a ser explorado no desenvolvimento dos 

demais episódios, principalmente na relação entre a trama principal (investigação) e as tramas 

secundárias. Tenho o desejo de pesquisar mais para encontrar os maneirismos da fala e do 

comportamento dos policiais para caracterizar o cotidiano da delegacia. Assim como penso 

ainda dar mais dimensão para as personagens Alaíde e Maria com o desenvolvimento de 

atividade remunerada, algum trabalho (uma possibilidade é o supermercado “Deus é bom”). 

Algo que acrescente mais do que as ocupações de mães. Também é importante perceber as 

possibilidades e potencialidades das interações entre as personagens e buscar valorizar e 

explorar a história de amor entre Davi e João, para que João não fique sendo apenas o covarde 

da história (aprofundamento da personagem).  

Ainda há muito a ser feito, muito a ser descoberto, mas já existe na criação da série 

Caso Divina um lugar de satisfação pelo já caminhado, pelo já realizado. O processo criativo 

me aponta novas perspectivas de investimento para estudo e criação futura. Tentativas de 

investigação sobre o que denomino aqui, provisoriamente, como “áreas de sombreamento” 

das personagens. Chego a esse termo conduzido pela indagação: como mostrar a sensação de 

vazio de uma personagem? Um estado de interdição profundo e subjetivo? O que a 
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personagem não se permite dizer e ainda assim é possível demonstrar ao público? Essas são 

novas diretrizes que surgiram durante o processo Caso Divina, mas que me parecem 

inquietações para processos futuros. Novos rumos que o paradigma de Bordwell me aponta.  

Como artista e pesquisador, espero ter organizado material que possa de alguma forma 

contribuir para os estudos sobre a criação dramatúrgica da ficção seriada para televisão e 

outras mídias, deixando em registro a minha crença de que o 

escritor/roteirista/dramaturgo/autor é peça fundamental para mover com criatividade e arte a 

poderosa engrenagem da produção audiovisual. 

 Desejo fazer da obra Caso Divina, explorando meu lugar de autoria, um 

empreendimento que faça diferença nas questões de visibilidade e representatividade de 

causas contemporâneas. Tenho a certeza de que as noções de visibilidade e representatividade 

são complexas e caras aos movimentos e minorias sociais em todo o mundo, pois no 

constructo social em que vivemos, “ser visto” é também uma forma de pressionar instâncias 

governamentais por mais direitos e políticas de igualdade para grupos sociais minoritários, 

cotidianamente vilipendiados. 

Espero que meu trabalho venha a motivar outros tantos pesquisadores para que, no 

âmbito da universidade, invistam em projetos poéticos, estimulando artistas a traduzir seus 

pensamentos, a olhar com os próprios olhos e encontrar seus caminhos metodológicos em 

diálogo com os campos teóricos.  

Há na minha criação artística tentativas de democratizar espaços e meios não 

implicando apenas em maior visibilidade e pluralidade nas representações. Tenho consciência 

de que importa não somente democratizar o produto através de abordagens de temas 

conflituosos, mas (re)pensar o processo de construção desses lugares de visibilidade e 

representação desde a instância da criação. São observações que me atravessam há algum 

tempo e sobre o tempo em que vivo, como pontuou a cantora Nina Simone. Essas 

perspectivas me conduzem a fazer escolhas que deixarão vestígios nas minhas obras, 

definindo o artista que busco ser. 

Encerro com a esperança de que Caso Divina ocupe uma sala de roteirista e preencha 

muitas páginas de roteiros, que o material passe pelas mãos de gerentes, diretores, produtores, 

figurinistas, cenógrafos, assistentes, atores, e que cada instância percorrida seja caminho para 

a realização que se completa quando chega ao público 

 

Por cabos de fibra óptica, pela internet, por meio de discos digitalmente 

gravados; e entra em nossa casa, em nosso quarto, no telefone que levamos 
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no bolso ou na bolsa. E absorvemos essa história, falamos sobre ela, 

discutimos por causa dela, fazemos recapitulações de tramas, insistimos com 

os amigos para que a acompanhem. (MARTIN, 2014, p.343) 

 

 

Até que seja vista por uma escritora ou escritor que assim como eu um dia parou e se 

perguntou: “como se faz isso?”. E dê início a uma nova jornada. 
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