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RESUMO 
 
 
O trabalho tem como objetivo falar sobre metalinguagem no cinema e sobre a 
produção de um curta-metragem com a temática metalinguística. Nele conceituamos 
metalinguagem, intertextualidade, reflexividade e metacinema, todos voltados para o 
aspecto audiovisual. Neste trabalho respondemos a pergunta sobre como a 
metalinguagem aproxima o espectador da narrativa ficcional com um projeto 
experimental. Conceituamos ainda o subgênero slasher. 
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1. Introdução  
 

Este projeto tem o intuito de produzir um curta metragem em que retrata o dia-

a-dia de um estudante universitário em seus dilemas para fazer um Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). Além disso, tem como base a metalinguagem. 

 

2. O filme dentro do filme 
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O cinema desde seu princípio tem se voltado a si mesmo, para analisar sua 

história e sua própria estrutura narrativa, refletindo sobre o processo de se fazer 

filmes. O ato de filmes estarem dentro de filmes se torna cada vez mais comum, com 

as produções que utilizam esse elemento ganhando mais destaque nos últimos anos, 

como Birdman(2015) e La La Land (2016). O uso da metalinguagem no cinema é 

algo que nos fascina, e a seguir vamos começar a falar um pouco sobre essa figura de 

linguagem.  

 

2.1 Metalinguagem 

Metalinguagem é quando uma linguagem fala sobre ela mesma, usando 

elementos próprios de sua estrutura (CHALHUB, 1998). 	 Ao	 trazer	 este	 conceito	

para	 o	 audiovisual,	 entendemos	 que	 a	 metalinguagem	 pode	 se	 aplicar	 em	

biografias	de	 ícones	do	cinema,	 como	atores	e	diretores,	 e	 também	quando	ela	

remete	ao	discurso	cinematográfico	(cinema	falando	do	modo	de	fazer	cinema).		

Para o melhor entendimento do objeto artístico é essencial que o espectador 

tenha o conhecimento prévio do que é A para entender a relação entre A e B, assim 

como dito por Chalhub. Para que esse entendimento aconteça, é fundamental a 

noção de repertório do espectador.  

 
2.2 Intertextualidade  

Intertextualidade é um conceito muito próximo de metalinguagem. Neste 

projeto entendemos intertextualidade como a relação estabelecida pelo autor entre o 

texto fonte e o texto a ser produzido, ou seja, o repertório usado pelo autor para criar 

uma nova obra. 

Por exemplo, na primeira temporada de Stranger Things (2016), o plot 

envolvendo a personagem Eleven, se assemelha com o visto no filme E.T. de 

Spielberg. A Eleven apresenta elementos inspirados no extra-terrestre, como o modo 

em que ela foi encontrada pelas crianças, a forma como ela é escondida, o grupo que 

se responsabiliza por ela, o modo usado para camuflagem na meio onde vivem, as 

bicicletas presentes no filme na fonte de inspiração, os poderes, etc.  

A intertextualidade pode ser dividida entre explícita e implícita. Estando a 

explícita na superfície do texto, sendo facilmente identificável. Por exemplo, a cena 
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em que a personagem do nosso curta cita o filme Pânico, enquanto vive a cena 

inspirada no filme. 

Já a forma implícita, faz com que o espectador busque em seu repertório a 

referência vista, já que ela não é citada claramente. Pode ser dividida entre paráfrase e 

paródia. 

 
 
2.3 Metacinema 

Metacinema seria a metalinguagem aplicada ao campo do cinema. É um modo 

de produzir conteúdo audiovisual, informando a audiência que aquilo é uma obra de 

ficção e o cinema vai falar sobre o cinema.  

O metacinema faz referência a sua própria produção, desconstruindo 

narrativas convencionais, que querem que o expectador creia no irreal, ao contrário 

disso ele procura a quebra da suspensão da descrença. Por exemplo, o filme La la 

land, em que os bastidores produção são mostrados durante o filme. Esse tema pode 

ser observado em Cantando na Chuva, Birdman (2015), Jane the Virgin (2014) e 

American Horror Story (2011).  

 

2.4 Reflexividade 

Teóricos do cinema definem reflexividade fazendo uma relação direta com 

metacinema. O autor William Siska definiu como consciência voltando para si 

mesma.  

A Reflexividade pode ser dividida em duas formas: a formal, em que o artista 

reflete sobre o meio onde ele se expressa, as máquinas, a produção a filmagem, o 

roteiro, entre outras coisas objetivas que compõem o cinema. E o pessoal, em que o 

artista reflete sobre ele mesmo e o ato de fazer filme.  

No cinema, então, a reflexividade se manifesta em obras sobre o modo de 

fazer filmes e em obras sobre aqueles que fazem os filmes e seus dilemas internos. 

Tanto reflexividade quanto metalinguagem tratam sobre voltar a si mesmo, mas 

reflexividade é o termo mais usado por teóricos do cinema.  

Agora que definimos os conceitos trabalhados, vamos falar sobre o gênero que 

nosso curta abordou.  

 

3. Slasher 
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O nosso curta não é uma produção do gênero slasher. Nós flertamos com o 

gênero no decorrer da narrativa.  Foi da essência de Pânico (1996), um filme que fala 

e ri de si mesmo, e seu subgênero, que nasceu nosso projeto experimental e, por isso o 

subgênero slasher é uma referência tão importante para o mesmo. Como ele não é 

algo tão fácil de se definir, vamos apresentar alguns elementos recorrentes na trama 

dos filmes slasher. 

 

3.1 O assassino    

O assassino seria a medula óssea dos filmes slasher, sendo ele quem carrega o 

sucesso do gênero. Na cultura popular, diversos vilões do gênero foram consagrados 

quase como heróis. Todo mundo conhece Freddy Krueger, Jason, a máscara do 

Ghostface de Pânico, são elementos marcantes. Normalmente o assassino é homem, 

mas não é uma regra, em alguns poucos casos o assassino é uma mulher, como no 

primeiro Sexta Feira 13 e em Pânico 4. Tem grande força, beira a imortalidade. Sua 

sexualidade não é importante. O autor de Going to Pieces: The Rise and Fall of the 

Slasher Film, Adam Rockoff, diz que o fato do homem ser assassino não está calcado 

na questão do gênero, mas sim na “masculinidade exacerbada”. O assassino não faz 

muitas vítimas, de quatro a seis no máximo. O que causa o apelo do filme é o carinho 

que o espectador cria com a vítima antes de seu assassinato. Em filmes de slasher as 

mortes são pessoais.  

 

3.2 A arma   

A arma é parte fundamental do assassino, e dá forma à sua personalidade. 

Normalmente são facas mas podem ser qualquer objeto com lâmina. A faca não é uma 

obrigatoriedade, mas um norte. A teórica do slasher, Carol Clover enfatiza o ato da 

faca penetrando o corpo como símbolo de violação “todos os símbolos fálicos não são 

iguais”, demonstrando que a natureza simbólica da faca é muito mais poderosa que a 

de uma arma de fogo, ou qualquer outra ferramenta de morte, por exemplo.    

 

3.3 O cenário e a figura do adulto 

Normalmente, esses filmes se passam em locais isolado e ligados a 

adolescência. Podendo ser uma escola, a casa de alguém, um acampamento de verão, 

porque os personagens conhecem esses locais como a palma da mão, sabendo onde é 

escuro, onde o pai guarda a arma e onde os corredores terminam.  
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As pessoas se incomodam com filmes slasher, pois nunca tem um adulto por perto nas 

situações difíceis. Realmente os adultos se resumem a três papéis: o próprio assassino, 

um ancião, que explica como derrotar o assassino, ou uma autoridade incompetente.  

 

3.4 Eventos passados 

Com frequência, há um evento passado que ocorreu antes da história do filme 

e, de alguma forma traumática, afeta o assassino, e no aniversário deste evento ele 

volta para se vingar das vítimas. Nem sempre as vítimas têm alguma ligação com o 

evento traumático do passado do assassino, mas como alguém tem que pagar pelas 

dores que o assassino carrega, ele acaba expurgando seu ódio nelas. 

 
3.5 A final girl 

A personagem sobrevivente, que vence o assassino, é descrita pelo termo final 

girl. Normalmente é uma garota, masculinizada, que, segundo Rockoff, a final girl 

carrega traços associados aos homens (valentia, coragem, força, competência). É 

comum na cultura popular associar força feminina a mulheres que “se portam como 

homem”, em que feminilidade não é sinônimo de competência, pois seria mais fácil 

para o homem aceitar uma mulher masculinizada como sobrevivente final. Outra 

característica importante da final girl é sua virgindade, porque ela não se entrega ao 

pecado.  

O assassino nos filmes de terror funciona como um julgador da moral, 

punindo aqueles que “se entregam ao pecado” na forma de sexo, consumo de drogas e 

álcool. A final girl então sobreviveria por ser a menina perfeita. 

 “Eles matam as garotas desviadas e salvam as virgens.” Jamie Lee Curtis 

 

3.6 Roteiro 

O roteiro foi um processo demorado. Primeiramente nenhuma ideia parecia A 

ideia, com “A” maiúsculo. A gente tinha uma ideia inicial, que foi adaptada muitas 

vezes até chegar ao ponto que nos agradasse. Muitas das situações presentes no 

roteiro foram vivenciadas por nós mesmos, inclusive diálogos inteiros. Para 

construirmos o roteiro usamos um livro de técnicas de construção de roteiro de Doc 

Comparatto (2000), que inclusive aparece no curta, que é um easter egg, e os 

conceitos que já falamos.  
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3.7 Teste de elenco 

Fizemos o casting através de redes sociais porque não queríamos alunos da 

publicidade atuando nos papéis principais por medo de suas personalidades ficarem 

Fizemos várias postagens no twitter em busca de atores. Assim o Alexandre, 

intérprete do Augusto, nos respondeu e convidados ele para o teste de elenco. 

Entramos na localização da Escola de Música e Artes Cênicas no instagram, 

procuramos entre os alunos marcados nas fotos aquele que se encaixaria melhor no 

perfil que procurávamos para o protagonista. Assim contatamos o Cadu e o 

chamamos para o teste de elenco. Completamos o elenco com pessoas que 

conhecíamos e não faziam publicidade.     

 

3.8 Produção 

Começamos a trabalhar com a produção do curta em setembro. Tínhamos feito 

todo um cronograma irreal de gravar metade do curta em dois dias, pois o 

equipamento da faculdade só pode ficar com a gente por um dia, e depois tem que 

devolver, a gente tava muito animado, super no gás, achando que íamos finalizar tudo 

bem antes do prazo final. Gravamos todas as cenas programadas. 

Ao finalizarmos as gravações, olhamos as imagens  e percebemos que a 

qualidade estava muito baixa, foi absurdamente frustrante. Mostramos para a Lara e 

ela concordou que precisávamos refilmar tudo. A gente estava com metade do curta 

filmado num dia, e no dia seguinte a gente não tinha nada.  

A gente decidiu abandonar as câmeras da FIC e resolvemos filmar somente 

com a câmera do Itamar, e usar a câmera da faculdade só para gravar o áudio, porque 

o microfone só funciona ligado a ela. Gravamos cenas no campus samambaia, na 

faculdade de direito e Jardins madri.  

Durante as gravações, às vezes, a câmera se desligava por superaquecer, mas 

era o normal da câmera. A gente estava muito contente com a qualidade das imagens 

e fomos editar. Mais da metade dos vídeos estavam corrompidos e inutilizáveis. De 

cinco cenas gravadas, uma foi salva e conseguimos usar no curta. Como já tínhamos 

outras gravações marcadas, tentamos usar essa câmera de novo, e ela estragou de vez 

durante as gravações. Nos vimos obrigados a voltar a usar a da FIC, e, quando mais 

uma vez ela não atendeu ao esperado, usamos um Iphone.  

Fizemos um primeiro corte das cenas para mostrar pra Lara, e aconteceu o já 

esperávamos, teríamos que regravar tudo de novo. Esse dia foi muito frustrante, 
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porque o prazo acabava dali 20 dias, talvez o tempo não fosse suficiente para fazer o 

que a gente planejava. Ficamos com vergonha de chamar os atores de novo, porque 

eles não tinham cachê e estavam fazendo um favor pra gente. De pedir favor 

novamente para os donos das locações, os figurantes, as caronas, enfim, foi muito 

desanimador.  Nossa orientadora, com imensa boa vontade, nos emprestou sua 

câmera, para ver se a gente conseguia sair dessa Caverna do Dragão. 

Marcamos tudo de novo, os atores, embora cansados, foram muito solícitos, 

mais do que a gente esperava. Mudamos algumas coisas no roteiro e nas locações. 

Refinamos nosso trabalho, achando defeitos nas gravações anteriores e procuramos 

resolvê-los. Dessa vez fizemos tudo com mais dedicação. No figurino, cenografia, 

direção de fotografia, no roteiro, na paleta de cores, tudo foi revisitado. Fizemos um 

intensivão de gravações: em finais de semana, feriados, dias de semana (faltando 

aulas), saímos das matérias (porque íamos bombar por faltas), abrimos mão de 

momentos de lazer. No fim, o resultado foi muito melhor do que esperávamos, e, 

comparado com as primeiras tentativas, ficou maravilhoso.  

 

3.9 Pós produção 

A gente começou a edição do curta na casa de um dos membros do grupo, ao 

qual ele editou algumas cenas. Feito um primeiro corte, sem o áudio. Procuramos o 

estudante Guilherme Fernandes, e pedimos ajuda para finalizarmos a edição na casa 

dele. Foram aproximadamente 40 horas de edição, arrumando áudio, criando sons do 

ambiente, compondo trilha sonora, melhorando cortes.  

 

3.10 Grupo de teste 

Durante as gravações em que consideramos as imagens utilizáveis, mostramos 

para um grupo de pessoas escolhidas para que opinassem sobre o material. Isso nos 

ajudou a lapidar o material final.  

  

4. Conclusão 

Após quase nove meses de envolvimento com este projeto, chegamos ao fim 

quase imunes às piadas sobre a semelhança com um parto. Cada desafio enfrentado 

foi um passo em direção à conclusão de que respondemos nossa questão problema – 

Como a metalinguagem pode ser uma estratégia narrativa para o curta-metragem 

“Corte Final”? – primeiro de forma teórica, neste relatório, e depois de forma prática, 
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durante a produção e finalização do nosso projeto experimental.  

Estudamos o que os teóricos destas áreas discutem acerca dos temas abordados no 

trabalho escrito e também vimos muitos exemplos de narrativas ficcionais já 

existentes sobre os mesmos: filmes apresentando metalinguagem em sua estrutura em 

maior e menor escala, assim como séries televisivas, clipes musicais, etc. Assim, todo 

tipo de entretenimento audiovisual foi considerado no desenvolvimento desse projeto.  

Pode-se ver na parte escrita que quando expomos a maneira de fazer cinema o 

espectador se envolve de uma maneira mais intrínseca com o que é apresentado, 

assim como teorizado por Stam (2003) e Metz (1982) nos itens de Metacinema e 

Reflexividade. Na parte prática, podemos testemunhar como nosso grupo de teste 

reagiu as cenas conforme foram sendo expostos ao conteúdo, se identificando com o 

personagem Protagonista e as situações vividas por ele.  

Ao finalizar a escrita da parte teórica, da produção do roteiro e da prática 

audiovisual, pudemos comprovar a real possibilidade de aproximação do espectador 

da história através da narrativa metalinguística desenvolvida. Percebemos ainda mais 

a importância do tema, já que, atualmente, a metalinguagem é cada vez mais utilizada 

na narrativa de produções audiovisuais, então estudar modos de fazer isso na prática, 

na maneira de se filmar, no roteiro, e nas referências estéticas, tem um peso 

acadêmico. A cada refilmagem que tivemos que fazer, e não foram poucas, 

conseguimos tirar uma lição de melhoramento, trazendo um produto final de 

qualidade muito superior a que teríamos se nunca tivéssemos regravado as cenas. 

Pudemos utilizar melhores ângulos, melhores falas, vimos jeitos de aprimorar a 

atuação e a fotografia, e saímos de toda essa experiência profissionais melhores e 

mais competentes. 
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