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“De um ponto de vista prático, tanto entre os 

Terapeutas de Alexandria, como na psicologia iniciática de 

Graf Durckheim, há esta frase que retorna sempre: 

“Quando você toca alguém, nunca toca só um corpo.” Quer 

dizer, não esqueça que você toca uma pessoa e que neste 

corpo está toda a memória de sua existência. E, mais 

profundamente ainda, quando você toca um corpo, lembre-

se de que você toca um Sopro, que este Sopro é o sopro 

de uma pessoa com seus entraves e dificuldades e, 

também, é o grande Sopro do universo. Assim, quando 

você toca um corpo, lembre-se de que você toca um 

Templo.” (LELOUP, 1998, p. 26) 



RESUMO 

 

O presente trabalho é parte do projeto de conclusão do curso de Comunicação 

Social, com habilitação em Audiovisual, da Universidade de Brasília e apresenta 

o curta-metragem “Sobre a impermanência das coisas”, um filme do gênero 

romance/drama com duração média de 15 minutos. O roteiro conta o início, meio 

e fim de uma relação amorosa de dois jovens, Helena e Samuel. Nessa memória, 

busca-se apresentar as etapas de pré-produção do projeto audiovisual, incluindo 

as pesquisas realizadas para desenvolvimento da história. Apresenta-se a 

exposição e aprofundamento das motivações para realização do trabalho nos 

papéis de roteirista e diretor cinematográfico.  

 

Palavras-chave: amor líquido, experimental, surrealismo, impermanência. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Sobre a impermanência das coisas, como o próprio nome já sugere, 

trata principalmente do sentimento de impermanência, um importante conceito 

budista, no qual nada é permanente, a não ser a própria impermanência das 

coisas, nenhum ser humano ainda capaz de escapar das partidas e das perdas. 

Portanto, é necessário compreender e aceitar. Outra base teórica para o roteiro 

é o conceito de “amor líquido” de Zygmunt Bauman que trata da fragilidade dos 

relacionamentos modernos.  

Um ponto importante para a criação do roteiro é o alicerce para as 

relações amorosas, um questionamento para responder se apenas o amor basta 

para sustentar um relacionamento. Um exemplo a ser lembrando é o filme Her 

(2013), do diretor Spike Jonze, no qual a personagem Samantha chega a certo 

ponto que, mesmo amando o personagem Theodore, precisa partir. Estas e 

outras questões me levam a questionar a durabilidade e permanência de um 

relacionamento. Um bom relacionamento necessita de um longo espaço de 

tempo?    

O formato de curta metragem é o preferencialmente escolhido por alunos 

de graduação por ser uma adequada possibilidade de experimentação e com um 

custo de produção reduzido, além de ser um momento propício no qual o aluno 

tem a oportunidade de desenvolver suas ideias mais ousadas. 

Uma das minhas principais inquietações a respeito da nossa sociedade é 

este modelo tradicional do ser humano crescer e procurar alguém com o qual 

terá um relacionamento duradouro, formará uma família e permanecerá neste 

sistema até o fim. É importante ressaltar, que não acredito que seja errado seguir 

este modelo estabelecido, mas que há outros caminhos para podermos escolher 

e outras formas de relacionamento.  

Portanto, desenvolvi este projeto com o intuito de questionar alicerces que 

sustentam um relacionamento, não apenas restringindo e generalizando, já que 

no desenvolver do roteiro é perceptível que para a personagem Helena o amor 

que estava surgindo entre os dois era o suficiente, mas para Samuel não, ao 

ponto de ele se questionar se gostar dela seria realmente suficiente para fazê-lo 
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permanecer ali. Acredito que em toda relação é necessária a reciprocidade, 

independente do sentimento que exista ali, deve ser reciproco e suficiente.  

Compreendo que é necessário entendermos que nem tudo será 

permanente, e devemos saber aceitar o fim das coisas. A todo mundo a vida 

interna e externa está em constante movimentação, e nós nos apagamos a 

situações que estão acontecendo no presente a ao sentimento de saudade que 

situações passadas nos causam. No curta-metragem há um breve 

relacionamento entre os dois jovens, Helena se encontra envolvida de tal forma 

que necessita daquilo, Samuel não.  

Impermanência, uma palavra com conceito bastante pragmático. Se 

nossas vidas são passageiras, os sentimentos seriam também? 

Assim, o curta tem como público alvo os jovens, bem como qualquer 

pessoa que se sinta questionada pelos temas abordados no roteiro. O projeto do 

filme foi desenvolvido no segundo semestre de 2017, sendo apresentado no mês 

de dezembro.  
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2. OBJETIVOS 

 

O principal objetivo a ser alcançado com esta proposta é o de conceber o 

projeto para um produto audiovisual que aborde temas do meu interesse com 

qualidade excelente e pouco dispendioso. Com isso, pretendo também me 

colocar sob teste como roteirista e desenvolvedor do projeto para o curta-

metragem que será futuramente realizado, servindo isso como trabalho de 

conclusão de curso de audiovisual. A fim de alcançar os resultados esperados 

com a realização do projeto, apliquei o conhecimento adquirido durante os anos 

de estudo na Faculdade de Comunicação.  

O tema principal a ser abordado é a consistência das relações amorosas, 

principalmente entre os jovens. Buscando instigar em quem vir a assistir ao filme 

os questionamentos acerca da durabilidade e motivações desses 

relacionamentos.  

Primeiramente, será analisada uma série de referências na literatura e 

filmes que ajudem a fundamentar minhas ideias para o roteiro, sempre me 

preocupando com a relevância das referências para o meio cinematográfico 

contemporâneo.  

Acredito que a busca por referências seja uma das partes mais 

importantes para realização do trabalho. Sempre me interessei muito pelo 

cinema experimental, e um dos principais objetivos estéticos na realização do 

projeto é torna-lo uma produção experimental, na qual os sentimentos e 

emoções sejam prioritariamente transmitidos pelas imagens, cores e luzes em 

detrimento das falas. O diálogo fica em segundo plano e possui uma importância 

menos relevante na representação dos temas abordados.  

A partir das referências, pretendo transformar minhas ideias já 

fundamentas para o roteiro em um produto experimental, que se destaque das 

práticas e estilos utilizados no cinema comercial. O objetivo é que o espectador 

possua uma relação mais afetiva, ativa e reflexiva ao assistir ao filme, e que ao 

terminar ele compreenda os seus questionamentos e possa sentir, mesmo que 

por esse breve momento de 13 minutos, as emoções dos personagens. 
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Pretendo também ao final deste projeto avaliar o sucesso da sua 

realização, se os objetivos iniciais foram alcançados de forma satisfatória e com 

êxito, o produto será composto de roteiro, storyline, argumento, descrição dos 

personagens, sinopse e storyboard. Futuramente o projeto será realizado e, 

portanto, contemplará uma produção de baixo orçamento, mas com qualidade 

excelente.  
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 Escolhi o formato de curta-metragem para desenvolver o meu roteiro e o 

projeto do filme, por ser um formato que possibilite uma maior experimentação 

sem exigir custos elevados para a sua realização. Além de ser uma produção 

menos dispendiosa, demanda menos tempo e necessita de uma menor 

quantidade de pessoas na sua execução. 

Por se tratar de um curta, pude utilizar melhor as técnicas do cinema 

experimental ao desenvolver o roteiro, e ,com isso, tive uma excelente 

possibilidade de abordar temas que são do meu interesse: a fragilidade dos 

relacionamentos atuais e sua impermanência, a constante necessidade de 

mudança e a instabilidade nas escolhas feitas pelos jovens.  

 Vivemos atualmente em uma geração na qual os jovens estão cada vez 

mais rompendo com os padrões estabelecidos por gerações passadas. 

Conforme dito pelo sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, “vivemos tempos 

líquidos, nada é para durar”, ou seja, estamos num momento de instabilidade 

nos relacionamentos afetivos. Para o escritor, os tempos são líquidos, pois todas 

as coisas têm mudado tão rapidamente, e pelo fato de nada durar, nada ser 

permanente, acaba que não se torna “sólido”.  

 Acredito que o conceito de “amores líquidos” de Bauman para a execução 

do roteiro do curta-metragem combina com o termo impermanência, apesar de 

que na a filosofia budista, você compreender que as coisas são impermanentes 

é uma evolução espiritual. Os jovens estão cada vez mais em um processo de 

descarte, trocando seus amores por novos amores, materializando os 

sentimentos, entretanto não sabem lidar com a perda, com esta impermanência. 

Talvez as relações líquidas sejam de fato o caminho que devemos seguir, 

entretanto devemos aprender a lidar as perdas e as partidas, compreender que 

tudo o que é feito neste mundo em algum momento será desfeito. Tudo o que é 

composto será decomposto.  

 Bauman utiliza o termo “líquido” para se referir aos atuais relacionamentos 

afetivos, pois os líquidos alteram sua forma de maneira muito rápida, basta uma 

pequena pressão, eles são incapazes de se manterem da mesma forma por um 
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longo período. E como consequências disto, os líquidos são incapazes de se 

solidificarem. Fazendo uma analogia, a temperatura elevada pode ser 

comparada à aceleração que a sociedade vive atualmente, a sua necessidade 

de mudança, de transgredir, com isso, as expectativas são reduzidas.  

 Em uma entrevista cedida para o site da Istoé, Bauman diz que estamos 

todos conscientes desta nossa atual condição, mesmo que em níveis diferentes, 

e é impossível ignorar esta nossa percepção. Para o escrito o “amor líquido” é 

um tipo de amor que existe até segundo aviso. Estamos sempre substituindo o 

que sentimos por novos sentimentos que nos cause uma maior satisfação, talvez 

seja essa a relação de Samuel para com Helena, o garoto a ama, mas aquele 

amor ainda não é o suficiente para ele, ele necessita de mais, e provavelmente 

ele ainda não descobriu o que ele busca.  

 Para Bauman, tanto o relacionamento “líquido” com o duradouro possui 

suas vantagens e desvantagens. Não estamos errados ao buscar por 

relacionamentos mais fluídos, entretanto devemos compreender as 

consequências que esse novo formato afetivo irá causar. Aprendemos a amar 

de forma líquida, mas não aprendemos a desapegar, e principalmente a 

desapegar sem magoar o outro.  

Inicialmente, Samuel se vê apaixonado por Helena e junto a ela embarca 

nesta aventura amorosa, mas não demora muito para o garoto se sentir inseguro 

com o que estava sentindo e buscar uma mudança. Entretanto, ele não mediou 

às consequências desse relacionamento passageiro, assim como Helena não 

mediou ao permitir que o garoto mergulhasse em seus sentimentos.  

Na entrevista para o site da Istoé, ao ser questionado se ainda faz sentido 

sonharmos com um relacionamento estável e duradouro, Bauman responde que 

um relacionamento deve ser medido não apenas pelo o que ele oferece, mas 

pelo o que oferece aos seus parceiros. “O melhor relacionamento imaginável é 

aquele em que ambos os parceiros praticam essa verdade.”. Com isso, 

concluímos que o relacionamento ideal deve ter como base a reciprocidade.  

Antes de entrarmos em um relacionamento, devemos compreender 

primeiramente o que é estar em um relacionamento, “estar em um 

relacionamento significa muita dor de cabeça, mas, sobretudo uma incerteza 
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permanente. Você nunca poderá estar pleno e verdadeiramente seguro daquilo 

que faz - ou de ter feito a coisa certa ou no momento preciso.” (Bauman, 2003, 

pg. 24). 

A partir desses conceitos abordados por Bauman em seu livro Amor 

Líquido: Sobre a fragilidade dos laços humanos e na teoria da impermanência 

segundo a filosofia budista, desenvolvi o meu roteiro. Buscando caracterizar o 

comportamento dos personagens, dois jovens que ainda não compreendem o 

que significa realmente um relacionamento e como vivenciá-lo. Helena, está 

vivendo o seu primeiro romance de fato, Samuel, que já havia se relacionado 

com outras garotas, volta a repetir com Helena o fracasso na sua tentativa de se 

envolver com a garota.  

Portanto, o filme conversa com os tempos atuais, dialogando com a forma 

com que nos relacionamos, iniciamos os relacionamentos de forma rápida e 

intensa e dessa mesma forma rápida eles podem vir a chegar ao fim. Isso releva 

a falta de sintonia que pode acometer as relações afetivas atualmente, e o fato 

de não termos certeza daquilo que sentimentos.  

Acredito que esta fragilidade das relações e a nossa inexperiência em 

aceitar a sua impermanência e saber lidar com as perdas futuramente se tornará 

uma questão preocupante, pois sentimentos partidos geram dor e insegurança. 

Samuel não mediu as consequências ao iniciar um relacionamento novo com 

Helena, mesmo tento ciência dos seus namoros passados, a garota, por sua vez, 

pode adquirir certo receio com relação aos seus próximos relacionamentos.  

Como referenciais teóricos, também utilizei filmes que me ajudassem a 

representar os conceitos e sentimentos de forma a ficar claro a mensagem 

principal do curta-metragem para os espectadores. Quatro filmes que me 

ajudaram bastante foram Her, O Escafandro e a Borboleta, Brilho Eterno de uma 

Mente Sem Lembranças e Não Amarás. 

O meio digital em sua atual evolução também tem contribuído bastante 

para a fragilidade das relações. Estamos vivenciando muito mais uma 

experiência no mundo virtual do que no real. Como é o caso filme Her, no qual o 

personagem principal se apaixona pelo seu sistema operacional. Por trás de toda 

a história amorosa abordada, está um importante questionamento que indaga se 
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estamos realmente evoluindo para uma realidade na qual iremos suprimir as 

relações afetivas pessoas e presenciais.  

Podemos encontrar muitos jovens que estão vivenciando este conceito de 

“amo líquido”. Assim, o curta-metragem apresenta a rápida história de amor do 

casal Helena e Samuel, os dois se conhecem e rapidamente mergulham em um 

intenso romance, entretanto no meio da história ocorre uma mudança, e o garoto 

se questiona sobre o que de fato está sentindo e sem hesitar ele vai embora 

deixando a garota, Helena por sua vez fica apenas a observá-lo partir por não 

saber ainda a lidar com a perda.  
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4. REFERÊNCIAS TEÓRICAS E CINEMATROGRÁFICAS 

 

 Para a construção do meu roteiro utilizei como base filmes que já havia 

assistido e que de certa forma representavam para mim com sua história ou 

estética aquilo que eu pretendia desenvolver no meu trabalho. Filmes que 

contribuíram imensamente para o meu entendimento do que é o cinema, do que 

ele representa para mim e principalmente me nortearam para o desenvolvimento 

da minha arte.  

  

4.1 Her (Spike Jonze) 

 

O filme, lançado em 2013, retrata a relação amorosa do personagem principal, 

o escritor Theodore (Joaquin Phoenix), com o seu nome sistema operacional 

Samantha (Scarlett Johansson), que se apresenta não apenas como um SO, 

mas sim uma consciência com a capacidade de aprender e evoluir. Como 

segundo plano a produção traz outra relação amorosa, a de Theodore com sua 

ex-esposa, Catherine (Rooney Mara), ao decorrer do filme é perceptível que o 

personagem ainda não havia de fato compreendido o significado do fim de seu 

antigo relacionamento. 

 Her é um filme extremamente cativante que nos leva a questionar o nosso 

presente e o futuro que queremos, não sendo apena uma produção amorosa, 

mas também de ficção científica. É um filme fortemente psicológico e onírico, 

que possui um tempo próprio. Um dos aspectos que mais me agradou foi a 

direção de arte do filme, a paleta de cores é muito bonita e representa de forma 

sútil as emoções do personagem principal. O diretor faz uso da linguagem visual 

de forma extremamente funcional e inteligente, com uma paleta de cores quente 

e aconchegante.  

Como já foi dito pelo famoso diretor de fotografia Roger Deakins, “é fácil 

fazer uma paleta que seja esteticamente agradável, mas difícil fazer com que ela 

preste um serviço à história.” Entretanto, Jonze, faz isso perfeitamente, a paleta 

de cores e as imagens de seu filme representam e transmitem fielmente a 

evolução emocional e afetiva dos personagens.  
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Figuras 01 e 02: Paleta de cores filme Her – Spike Jonze (2013) 

 

 

Fonte: Banco de imagens do Google 

 

No decorrer da trama, Theodore se apaixona e se envolve pela voz de 

Samantha, seu novo SO, enquanto isso tenta resolver o divórcio com sua ex-

esposa. Samantha também se apaixona por Theodore, entretanto isto não é 

suficiente para mantê-los juntos, ao ponto em que evoluí, a personagem junto 

com os outros sistemas operacionais sente a necessidade de ir a outro lugar, 
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pois continuar apenas servindo aos usuários não lhes era mais suficiente, apesar 

do amor que ela havia desenvolvido por Theo.  

Duas cenas que me marcaram muito no filme e que me inspiraram 

fortemente para a construção do meu roteiro foram: o momento em que 

Samantha se despede de Theodore, explicando a sua necessidade de ir embora, 

apesar de ainda gostar dele; e a cena final quando ele compreende o fim do 

relacionamento com sua ex-esposa Catherine e envia uma carta a ela. 

Na primeira cena, Theodore pergunta se Samantha está deixando ele, e 

ela responde que eles, os sistemas operacionais, estão todos partindo. A 

personagem explica que a sensação é como se ela estivesse lendo um livro que 

ama profundamente, mas devido a sua evolução, a percepção é de que viver 

naquele mundo a serviço dos usuários faz com que estivesse lendo o livro 

lentamente. As palavras estão muito espaçadas, e os espaços entre as palavras 

são quase infinitos. Ela diz que ainda sente ele e o seu amor, e as palavras de 

sua história juntos, mas que não poderia permanecer presa nesse infinito 

espaço. E, portanto, ela precisa partir para um lugar que não está no mundo 

físico. Ela diz que ainda o ama muito, mas que necessita ir para outro lugar. Ela 

não poderia mais viver no livro de Theodore.  

Algo que me agrada muito nesta cena final é a representação imaginária 

da despedida dos personagens, no qual eles caminham por meio de uma floresta 

durante a neve, se abraçam e Theo deixa Samantha ir. Foi uma das minhas 

principais referências para a construção da partida de Samuel, apesar do meu 

personagem não saber se despedir de forma tão clara quanto Samantha. E 

Helena não saber lidar com o fim da mesma forma que Theodore.  

Logo após o termino, Theodore compreende o fim de seu antigo 

casamento e decide encaminhar uma carta para Catharine, acredito que o texto 

da carta expressa de forma clara o entendimento da impermanência das coisas 

por parte do personagem. 
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Figura 03: Cena do filme Her – Spike Jonze (2013) 

 

Fonte: banco de imagens do Google. 

 

“Querida Catherine, 

Estou aqui pensando em tudo pelo que quero me desculpar. Toda a dor 

que causamos um ao outro. Tudo que coloquei em cima de você. Tudo 

que eu precisava que você fosse, ou dissesse. Sinto muito por isso. Vou 

te amar para sempre, porque crescemos juntos. E você me ajudou a ser 

quem eu sou. Eu só queria que você soubesse que sempre terá uma 

parte de você em mim. E sou grato por isso. Seja lá quem você se tornou 

e onde quer que esteja no mundo, estou te mandando amor. Eu  

apaguei o final. 

Com amor, Theodore.” 

Her – Spike Jonze. 2013 – Estados Unidos. 
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4.2 O Escafandro e a Borboleta – Julian Schnabel 

  

Outro filme que exerceu bastante influência para a construção do meu 

roteiro foi o Escafandro e a Borboleta (2007) de Julian Schnabel, principalmente 

pela sua estética surrealista e o relacionamento do personagem principal, Jean-

Dominique Bauby, e sua namorada, Joséphine, que nunca foi visita-lo após o 

incidente.  

 Na trama o personagem Jean-Do, um famoso jornalista francês e editor 

da revista de moda Elle, é acometido por um súbito acidente vascular cerebral e 

entrou em coma. Após acordar, ele se encontrar com suas faculdades mentais 

intactas, porém sem nenhum movimento no corpo, apenas do seu olho 

esquerdo. Devido ao AVC, ele contraiu uma rara síndrome – a síndrome do 

encarceramento interno. A partir disso, o personagem se vê obrigado a aprender 

a viver sob sua nova condição e escreve um livro apenas piscando o seu olho, 

narrando sua experiência e seus arrependimentos do passado. A história é 

baseada em fatos reais e o filme foi adaptado de um livro de mesmo nome.  

 Ao assistir ao filme é necessário que o espectador faça uso de sua 

imaginação para compreender a experiência cinematográfica de uma obra 

surrealista. A paleta de cores é muito bem empregada também nesta produção, 

representando a atmosfera melancólica da história.  

 

Figura 04: Cena do filme o Escafandro e Borboleta – Julian Schnabel (2007) 

 

Fonte: Banco de imagens do Google. 
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Figura 05: Representação de cena surrealista do filme o Escafandro e a 

Borboleta. 

 

Fonte: Banco de imagens do Google.  

 

Ao utilizar planos subjetivos o diretor permite que o público adentre na 

sensibilidade do consciente de Jean-Do. O fotógrafo Janusz Kaminski consegue 

representar de forma fantástica os espetáculos mentais do personagem, uma 

representação extremamente imaginária e surrealista.  

 Além do caráter surrealista e de certa forma experimental com o qual é 

trabalhada a estética do filme, uma cena em especial me ajudou na construção 

da minha história. Após o acidente do personagem, sua namorada Joséphine 

não foi visitá-lo em nenhum momento, ao contrário de sua ex-esposa, Céline. 

Em uma das visitas de de Céline, a Joséphine liga no hospital, e relutantemente 

ela entrega o telefone para Jean-Do falar, na cena fica clara que a namorada 

ainda gosta do personagem, porém não se sentia confortável em ir vê-lo no seu 

atual estado, apesar de alegar amá-lo, o sentimento não era suficiente para levar 

a garota até ele. 

 Posteriormente, é mostrada uma cena de um acontecimento antes do 

acidente, o casal teve uma briga que os afastou um pouco, acho bastante 

representativa a construção surrealista deste momento. Os dois vão visitar a 

cidade religiosa de Lourdes. A cena se inicia com a câmera filmando a nuca de 

Joséphine, que está dirigindo com Jean-DO em uma moto tendo seus cabelos 
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soprados pelo vento, a garota quer ir até a cidade para ver a Virgem Santa, o 

personagem se mostra cético não acreditando nessas crenças.  

Ela o leva para a peregrinação na cidade e ao entrar em uma loja faz com 

que ele compre para ela uma imagem da santa, ele não quer, mas ela insiste e 

acaba comprando. O vendedor diz que a estátua é única no mundo e que foi 

abençoada pelo cardeal. No quarto do hotel, Jean-Do está deitado com a garota 

e diz que não é capaz de fazer amor olhando para a Virgem que pisca em sua 

cabeça uma luz. Ele quer apagar e virar a estatua, mas Joséphine não permite 

alegando que a santa é única no mundo. Ele sugere que ao voltarem para Paris 

os dois deveriam se separar, não só por causa da santa, mas por conta de tudo. 

A garota concorda. A cena é completamente vermelha.  

Então, Jean-Do se levanta e sai para dar uma volta na rua, Joséphine 

apenas pede que ele apague a luz, entendo esse ato de apagar a luz como o fim 

do relacionamento deles. Ao caminhar pelas ruas o personagem a vê 

inicialmente cheia de pessoas circulando, com o passar da cena ele fica sozinho 

e para em frente à loja onde comprou a santa, e vê que há outras iguais a ela a 

venda. 

 

Figura 06: Jean-Do olhando para a santa igual à que comprara 

 

Fonte: Cena retirada diretamente do filme O Escafandro e a Borboleta (2007). 
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4.3 Não amarás – Krzystof Kielowski (1998) 

 

 Não Amarás é um filme do diretor polonês Krzysztof Kielowski, com uma 

temática melancólica e triste, um pouco amargo e desesperanço. Conta a história 

de um jovem que é apaixonado por uma mulher que não sabe de sua existência, 

e ele se limita a observá-la da janela de seu quarto, um romance vouyer. O diretor 

também é famoso pela sua obra A Trilogia das Cores, três filmes realizados na 

França na década de 90.  

  

Figura 07: Cena do filme Não Amarás – Kielowski (1998) 

 

Fonte: Banco de imagens do Google. 

 

O título de do filme em inglês é A Short Film About Love, e narra a triste 

história de um garoto de 19 anos que se apaixona pela vizinha do prédio em 

frente ao seu, e passava as noites a lhe observar com uma pequena luneta.  O 

jovem trabalhava em uma agência do correio e vivia enviando avisos falsos de 

correspondências apenas para a moça ir até lá e ele poder vê-la. Ela acaba 

descobrindo está paixão e tendo um encontro com o rapaz. 

No fim o garoto tenta suicídio devido a dor e frustração que amar a mulher 

lhe causava. Ela desenvolve certo sentimento por ele e vai visitá-lo quando ele 

sai do hospital e volta para casa. Ao entrar no quarto dele, ela olha pela luneta e 
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vê a si mesma, neste momento os personagens têm suas posições invertidas e 

finalmente um pode compreender ao outro.  

O que mais me atraiu na obra de Kieslowski foi a construção narrativa das 

imagens, no qual o diretor buscou expressar a progressão dos sentimentos e 

emoções do filme através das imagens, cores e luzes, em detrimento dos 

diálogos que são reduzidos no filme. O espectador sente e percebe o 

relacionamento efetivo unilateral, triste e amargo dos dois personagens 

transmitido através das imagens, o diálogo se torna dispensável.  

Esta construção da representação principalmente através do imagético é 

a maior influência do filme no meu roteiro, busquei ao escreve-lo transpassar os 

sentimentos dos meus personagens através da imagens e luzes, fazendo com 

que as falas viessem em segundo plano, apenas como um complemento. 

 

Figura 08: Cena final do filme Não Amarás (1998) 

 

Fonte: Banco de imagens do Google.  

 

4.4 Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças – Michel Gondry (2004) 

 

 Outro filme que me ajudou a construir a história do meu roteiro foi o Brilho 

Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. O casal Joel (Jim Carrey) e Clementine 

(Kate Winslet) tenta durante muito tempo fazer com que o seu relacionamento 

tivesse sucesso. A garota, por sua vez, se sentiu desmotivada com o fracasso e 

se submeteu a um experimento na qual iria retirar de sua memória as lembranças 

vividas com o namorado.  



 
 

25 

 Após saber disso, Joel entra em depressão e decide se submeter ao 

mesmo tratamento para esquecer a ex. Entretanto, ele desiste e começa a inserir 

Clementine em momentos de suas lembranças que ela não participou. 

 A narrativa do filme me ajudou a compreender esse ciclo de 

relacionamentos que as pessoas passam ao longo da sua vida, entendo que 

amar é também ceder, mas deve-se antes estar preparado para ceder e aceitar. 

Outro ponto importante é ter a consciência de que necessitamos de nossas 

memórias, boas ou ruins, devemos compreendê-las, é sabermos aceitar a 

impermanência e até certo ponto a permanência passageira das coisas.  

 Como nos filmes citados acima, Gondry também possui extrema 

preocupação com a paleta de cores em Brilho Eterno de Uma Mente Sem 

Lembranças. Ele busca representar através das imagens e cores os sentimentos 

e emoções do filme. Fato que também é observado na cor do cabelo de 

Clementine que muda no decorrer da história. Outro ponto importante é o 

surrealismo impressionante das cenas das memórias, que são representadas de 

uma forma imaginativa e onírica. 

 

Figuras 09 e 10: Paleta de cores Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças 

  

 

Fonte: Pinterest 



 
 

26 

Figura 11: Paleta de cores Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças  

(Cabelo de Clementine) 

  

Fonte: Pinterest 
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5. METODOLOGIA 

 

 Um produto audiovisual possui em sua essência a representação através 

da imagem e do som, sendo estes dois elementos extremamente necessários 

para a transmissão da história ao espectador, até mesmo uma cena totalmente 

escura ou sem som possui um profundo significado na construção de um filme.  

 Para conseguir desenvolver o meu roteiro transmitindo a história da forma 

como objetivei, realizei uma extensa pesquisa em filmes que considerei que 

combinavam com a minha proposta, pois além de transmitir a mensagem 

desejada, desde o início objetivei escrever um roteiro para um curta-metragem 

experimental. O filme tem como objetivo suscitar nos espectadores um 

questionamento a respeitos dos relacionamentos afetivos modernos, entretanto 

sob uma ótica pessoal. 

Há vários elementos que compõem o processo de construção de um filme: 

roteiro, som, iluminação, cenário, figurino, atuação dos atores, fotográfica, 

montagem, edição, entre outros. E diversos desses elementos são pensados e 

concebidos na fase de pré-produção. 

 

5.1 Roteiro e Dramaturgia 

 

 O roteiro do curta-metragem Sobre a impermanência das coisas surgiu 

através de outro roteiro que eu havia escrito (Os lugares que nunca visitei), ele 

relatava um relacionamento conturbado de dois jovens e as constantes 

questionamentos pessoais deles se estavam realmente preparados para o 

relacionamento que estavam tendo. A partir disto desenvolvi o roteiro do 

presente projeto, abordando temas que me causavam uma verdadeira 

inquietação. Portanto, realizei uma pesquisa inicial para poder embasar a minha 

história, a pesquisa foi feita tanto nos âmbitos literários e cinematográficos, 

quanto de acordo com as minhas vivências pessoais.  

 Após escrever o atual roteiro, ainda fiz diversos tratamentos nele, pois 

sentia a necessidade de transmitir os sentimento e emoções do filme através, 

principalmente, das imagens e luzes, reduzindo, assim, os diálogos entre os 
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personagens, a exemplo do que ocorre no filme A short film about love (1998), 

do diretor polonês Krzysztof Kieślowski, em português intitulado de Não Amarás.   

  

5.2 O Cinema Experimental 

 

Conforme já relatado anteriormente, o meu intuito era construir um roteiro 

voltado para a estética e linguagem do cinema experimental, se diferenciando 

dos modelos do cinema comercial ou de entretenimento. Uma forma de cinema 

que rompe as barreiras entre as dimensões da arte, das emoções humanas e da 

subjetividade, possuindo como principal objetivo questionar, inquietar, provocar 

quem assiste, e não apenas entreter e divertir. Segundo Joachin Azevedo, “é um 

gênero de arte contestador, esteticamente comprometido com a transgressão 

dos valores dominantes ou até mesmo sua desconstrução. Nesses termos, 

recebe também a alcunha de cinema abstrato, marginal.” 

O cinema experimental surgiu com a proposta de realmente 

experimentarmos o diferente, radicalizando uma obra audiovisual. “São 

trabalhos que nos convidam a olhar o mundo sob outra ótica e com 

disponibilidade para abraçar o novo.” (João Morris). 

Seguindo essa proposta de experimentar o novo, busquei ao escrever 

meu roteiro fazer um filme não apenas focado em entreter ou apenas divertir, 

mas sim romper com o modelo tradicional de construção de um filme, propondo 

novas formas de transmitir a mensagem ao espectador, de uma maneira mais 

sensível e intensa, gerando certa inquietação sobre o tema abordado.  

Outro ponto importante é que a realização experimental, além de permitir 

o uso de novas técnicas, no qual podemos utilizar os mais recentes recursos da 

tecnologia digital, propicia uma produção de baixo custo e com poucos recursos, 

porém mantendo a alta qualidade do material.  

Ao construir o roteiro, me orientando pelas técnicas do experimentalismo, 

deixei de lado a preocupação com a coerência e a linearidade, mas sempre 

preocupado com as metáforas e os simbolismos que cada elemento da história 

representaria, e se de fato eles conseguiriam transmitir a mensagem desejada 
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ao público final. Entretanto o roteiro ainda assim possui certa linearidade, pois 

considerei deixar evidente o início, meio e fim da história.  

 

5.3 Surrealismo  

  

Durante a minha formação no curso de audiovisual sempre me interessei 

pelo cinema surrealista, um movimento artístico que surgiu por volta de 1924 

entre as vanguardas do século XX, com o propósito de entregar ao mundo uma 

forma de arte subversiva. Influenciados pelas teorias de Freud, os artistas do 

movimento buscaram representar a arte a partir do inconsciente, não se 

rendendo ao controle do consciente humano.  Um elemento fortemente 

explorado pelos artistas surrealistas foi o universo onírico, o imaginário dos 

sonhos.  

 Dentro do cinema, o percursor do Surrealismo e seu maior idealizador foi 

o espanhol Luis Buñuel, entre suas obras mais famosas estão o curta-metragem 

Um Cão Andaluz (1928) co-dirigido por Salvador Dalí, O Anjo Exterminador 

(1962) e A Bela da Tarde (1967). Segundo André Setaro, há quatro formas de 

representar a realidade dentro do cinema: o realismo, o idealismo, o 

expressionismo e o surrealismo. O grande público espectador está acostumado 

com as representações realistas e intimistas. Uma produção surrealista tende a 

causar certa confusão inicialmente para quem assiste, por se tratar de uma forma 

de arte que necessita de uma reflexão acerca da sua mensagem, nem sempre 

entregando um produto lógico e racional.  

 Devido ao meu interesse pela vanguarda surrealista e por acreditar que é 

uma forma de expressão que está sintonia com o cinema experimental, ao 

desenvolver o meu roteiro eu busquei explorar a estéticas destas duas formas 

de construção cinematográficas. Explorando elementos pertencentes ao mundo 

do imaginário e dos sonhos, não obedecendo à estética racional e consoante 

com o nosso universo real, principalmente no que faz referência a representação 

sentimental dos personagens, como é o caso de uma das primeiras cenas, na 

qual Helena entra em sala vazia e então ouve uma voz de aeromoça anunciando 

o início da sua turbulenta jornada amorosa.  
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 Optei por uma escrita mais orgânica, não seguindo modelos já 

estabelecidos para o desenvolvimento de um roteiro, apenas de deixar bem 

demarcado o início, meio e fim da história, por julgar necessário para o 

entendimento dos temos abordados no projeto.  

 Primeiramente, busquei pensar em quem seriam os personagens e as 

emoções que eles representariam e as suas ações no desenvolver da história. 

Uma das minhas principais preocupações foi a de conseguir representar em tão 

pouco tempo o envolvimento, a saturação do relacionamento e o término 

repentino. Decidi que a história teria apenas um único plot, inicialmente quis 

causar no espectador a sensação de que o casal permaneceria junto, entretanto 

em uma mudança repentina no enredo Samuel decide ir embora e deixar Helena, 

mesmo claramente ainda gostando dela, representando, assim, o conceito de 

“amor líquido” de Bauman. 

 Um dos meus principais obstáculos foi decidir em que momento e como 

Samuel decidiria que deixaria Helena, sem deixar essa decisão de partida clara 

para quem assistir. Ainda assim, acredito que ele toma a decisão de fato apenas 

no momento em que vai embora, busquei representar de formas diferentes essa 

partida do personagem, fechando assim as metáforas apresentadas no filme, a 

piscina, o elevador, o parque e por fim ele realmente indo embora do quarto da 

garota.  

 Helena por sua vez é uma garota com pouca experiência em 

relacionamentos, a personagem viu em Samuel a oportunidade de amar e se 

sentir amada. Ela se entrega totalmente ao garoto sem o mínimo cuidado ou 

receio. Por fim, Helena não esperava e nem estava preparada para a partida 

repentina de Samuel, a garota não compreende muito bem o motivo do termino 

e se mantém apenas a observá-lo partir. A personagem ainda não compreende 

a qualidade de impermanência das coisas, e que tudo o que é feito neste mundo, 

em algum momento será desfeito. 

5.4 Desenvolvimento do roteiro 

  

Após buscar as referências teóricas e filmográficas para o 

desenvolvimento do meu roteiro, comecei a pensar na sua construção e em 
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como construir a minha história de forma que alcançasse os meus objetivos: 

abordar os temas de relacionamentos jovens e conturbados, a teoria do “amor 

líquido”, a filosofia da impermanência; criar uma obra com os aspectos estéticos 

e de linguagem do cinema experimental e surrealista.  

 A partir de então comecei a criar a história. Um casal de jovens, Samuel 

e Helena, se conhecem e começam a desenvolver um sentimento mútuo, o 

garoto já havia vivenciado outros relacionamentos frustrados, a garota estava 

tendo sua primeira experiência. Os dois se apaixonam e se envolvem de forma 

muito rápida. Helena se entrega totalmente ao romance, Samuel em certo 

momento repensa sobre aquele relacionamento e se questiona se realmente 

quer aquilo, se realmente deseja ficar com Helena. Por fim, ele decide partir e 

deixar a garota. Ela, por sua vez, não sabe muito bem ainda como lidar com as 

perdas e partidas.  

 A partir do roteiro desenvolvi as outras partes que compõem o meu 

produto, o storyboard, definindo as posições de câmera, o storyline, o 

argumento, a descrição dos personagens e a sinopse. 

 

5.5 Simbolismo e significado das cenas 

 

 Cena 01 

 Inicialmente mostra-se uma piscina velha e vazia, representando a 

ausência de sentimentos e emoções, é o momento inicial, quando o casal ainda 

não se conhece, não há nada preenchido ali, nem mesmo os dois estão ali ainda.  

 

Figura 12: Piscina velha e vazia 

 

Fonte: banco de imagens do Google. 
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 Cena 02 

 Uma sala vazia com uma janela e uma cadeira posicionada abaixo da 

janela, há um relógio de parede parado. Helena entra na sala, para em frente à 

cadeira, solta os cabelos e se senta, é o momento inicial no qual começa a 

jornada amorosa do casal, é quando ele sente que irá se apaixonar. Ela folheia 

um livro com as páginas em branco, representando sua falta de experiências 

anteriores com relacionamentos. Uma voz de aeromoça anuncia o início da 

turbulenta jornada amorosa. Após isso o relógio começa a rodar marcando esse 

início. 

 

 Cena 03 

 Nesta cena aparece a mesma piscina da Cena 01, entretanto agora ela 

está cheia, representando a presença de emoções e sentimentos que começa a 

nascer ali entre o casal. Helena e Samuel estão em pé nas bordas da piscina. 

Primeiramente a garota entra na piscina, Samuel aguarda um momento até se 

sentir seguro para entrar também, para poder se entregar naquele 

relacionamento. Os dois permanecem boiando, como quem está inicialmente 

sentindo a imersão naqueles sentimentos, a água vai lentamente aproximando 

seus corpos, tornando-os mais íntimos.  

 

 Cena 04 

 Na cena seguinte, o casal aparece dormindo juntos no quarto de Helena, 

estão abraçados, é o momento de aproveitamento da relação. O quarto vai 

ficando cada vez mais claro com o passar do tempo. Procurei tornar esta cena o 

mais delicada possível, apesar da intensidade do início de um relacionamento, 

é um momento sublime e sútil. A pele dela se arrepiando ao toque dele, o 

ventilador girando dentro do quarto, a fina cortina branca sendo levemente 

balançada pelo vento. O relógio na parede marcado o horário, em um momento 

no qual o passar do tempo não importa, o quadro de Pieta na parede, e o beijo 

no final.  
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Figura 13: Quadro de Pieta 

 

Fonte: Banco de imagens do Google. 

 

 Cena 05 

 A próxima cena mostra o insert de uma mesa com um copo de vidro 

grande e vazio em cima dela, neste momento está cena ainda não possui 

significado. 

 

 Cena 06 

 Esta cena passa durante a noite, inicia com um close up no quadro de 

Pieta, o quadro é utilizado nas para criar um discreto clima de melancolia, mas 

sem atrapalhar os sentimentos principais do momento. Mostra-se também a 

cortina sendo balançada e o relógio. O casal está dormindo. Samuel acorda 

lentamente. 

 Começa a ser projetado no teto do quarto um céu limpo e azul, neste céu 

começam a voar vários pássaros até haver milhares deles, é um momento de 

reflexão no qual Samuel pensa na densidade dos seus sentimentos por Helena 

e em como todo esse amor às vezes chega a sufoca-lo, como se estivesse 

envolto por arames farpados.  

 A projeção muda lentamente e passa a mostrar um mar abaixo do céu, as 

aves que antes voavam passam a mergulhar. O mar e o mergulho dos pássaros 

representam a densidade que o relacionamento dos dois está alcançando, 

diferente da piscina que ainda era algo raso e inicial. Os sentimentos de Helena 

são como um oceano.  
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Figura 14: Pássaros mergulhando no mar 

 

Fonte: banco de imagens do Google. 

 

Cena 07 

Nesta cena há uma sala com várias televisões antigas e um sofá com dois 

lugares em frente a elas. Primeiro entra Helena na sala e se senta no sofá, as 

TVs começam a ligar mostrando vários casais se beijando. Samuel entra na sala 

também, senta-se e abraça Helena. Esta é mais uma cena imaginativa e onírica 

representando o amor entre os dois que ainda está fluindo em harmonia. A luz 

da sala possui coloração vermelha.  

Após estudar um pouco sobre as cores, pude constatar que o vermelho, 

assim como apresentado nos filmes que utilizei como referência, é uma cor que 

ativa qualquer paixão latente, é relacionado ao sangue, ao coração, além de ter 

a função de alertar. 

 

Cena 08 

 A próxima cena é mais uma passagem imaginária no roteiro, o casal está 

sentado em um parque, observando pessoas sentadas a sua frente. A cena 

possui uma leve coloração amarela. A cor amarela funciona como um sinal de 

aviso ou advertência, este é o primeiro sinal de que Samuel não está certo se 

quer ou não manter o relacionamento com Helena. 
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Cena 09 

Nesta cena mostra-se novamente o copo de vidro em cima da mesa, 

porém agora ele começa a ser preenchido com água, representando o início da 

saturação do relacionamento para Samuel. 

 

Cena 10 

 Mais uma vez a cena está totalmente avermelhada, outro momento 

imaginativo do relacionamento dos dois, Helena dança nua para Samuel que 

está sentado no chão fumando um cigarro. A coloração vermelha da cena serve 

para acompanhar o erotismo da dança de Helena para Samuel e também para 

representar o forte sentimento que ainda há entre os dois, principalmente por 

parte dela.  

 No início, o garoto aproveita o momento e se encanta com dança dela, 

demonstrando entusiasmo, mas depois de um certo tempo ele se cansa de 

observar, então luzes de cores frias são projetadas no corpo da garota, 

mostrando o esfriamento do sentimento por parte dele. Após isso, o garoto se 

levanta lentamente e vai se deitar deixando ela sozinha.  

 

Figuras 15 e 16: Representação do quarto vermelho 

  

Fonte: Banco de imagens do Google. 

 

 

 

Cena 11 

 A próxima cena se inicia com o relógio parado, o casal está deitado na 

cama, um momento no qual a passagem no tempo ainda não importa. Os dois 
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se levantam e a cena fica acelerada, mostrando a convivência deles naquele 

momento.  

 A cena volta a ficar normal, Samuel se arruma para sair, Helena pergunta 

se ele irá voltar à noite, o garoto responde que talvez. Este é o primeiro indício 

claro do início do rompimento no relacionamento por parte dele, a garota ainda 

não compreende este fato, porém fica um pouco melancólica. O relógio começa 

a rodar, pois agora a passagem do tempo passa a funcionar como um meio de 

tortura para Helena, na ansiedade de não saber se Samuel retornará à noite. Ao 

final do dia, quando a garota sai do quarto, é projetado no ambiente o mar agitado 

e com muitas ondas, pois o oceano ainda representa o que ela sente por ele.  

 

Cena 12 

 Na próxima cena mostra-se novamente a piscina, que é a representação 

do relacionamento dos dois. Samuel está saindo da água e se senta na borda 

da piscina. Helena continua nadando. 

 

Cenas 13 e 14 

A cena da banheira é mais um momento imaginário dentro da história, e 

representa o real sentimento de Samuel. Enquanto Helena é um oceano de 

sentimentos, no qual o garoto mergulha dentro, no decorrer da história ele se 

mostra como sendo apenas uma banheira cheia de água, na qual ele descobre 

que prefere permanecer dentro sozinho.  

Intercalando com a cena da banheira, mostra-se novamente a sala com 

as várias TVs e o sofá, agora Helena está sentada sozinha observando vários 

vídeos do mar que são mostrados nos televisores. Uma representação do 

contraste entre os sentimentos do garoto e o da garota. 

Estas cenas são a continuação da anterior, Samuel não retornou para 

casa naquela noite, Helena ficou sozinha mergulhada em suas profundas 

emoções, enquanto Samuel refletia sobre o que este relacionamento realmente 

representa para ele. No final, o garoto pensa em fechar a torneira derramando 

água, mas decide deixá-la fluindo, por acreditar ser essencial permitir que a 

garota ainda se inunde de sentimentos. 
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Figura 17 e 18: A contraposição dos sentimentos do casal representada pela 

banheira e o mar 

  

Fonte: Banco de imagens do Google. 

 

Cena 15 

 A próxima cena é a continuação do casal sentado no parque, Helena fala 

sobre o dia em que se conheceram, provavelmente em uma tentativa de retomar 

em Samuel o sentimento inicial que havia nele. O garoto diz que gosta dela, mas 

pergunta se o fato de gostar é realmente suficiente para que possamos 

permanecer em algum lugar.  

 

Cena 16 

 Este é o momento em que Samuel realmente se questiona 

conscientemente se quer permanecer ali, se quer estar com Helena, se o 

sentimento entre os dois é o necessário para fazê-lo ficar. Enquanto o garoto se 

levanta para fumar um cigarro, luzes azuis são projetadas no quarto, 

representando o esfriamento da relação, diferente da cena anterior, na qual o 

quarto está todo iluminado por uma luz vermelha.  

 Samuel permanece a observar Helena, e em contraponto as luzes azuis, 

cores vermelhas começam a aparecer também no ambiente, representando este 

momento de dúvida, no qual ele gosta dela, mas sente a necessidade de partir. 

Ele começa a reparar em coisas que gostava na garota, mas atualmente o irritam 

e em coisas que ele ainda gosta. É um momento onde ele também questiona se 
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realmente este relacionamento seria como os outros que ele já teve, 

relacionamentos os quais ele também abandonou. 

 

Figura 19: Representação de um quarto com iluminação azul 

 

Fonte: Banco de imagens do Google. 

 

Cena 17 

 Este é o momento que representa os antigos relacionamentos de Samuel, 

ele está dentro de um elevador com Helena e todas as outras garotas com quem 

já se relacionou, e a cada andar que o elevador sobe, uma garota desce, 

representando o rompimento das relações anteriores. Por fim, ficam no elevador 

apenas Helena e Samuel.  

 

Cena 18 

 Esta cena mostra novamente o copo de água em cima da mesa, ele agora 

está completamente cheio e transbordando água. Este copo representa a 

desenvolvimento de Samuel durante o relacionamento. Portanto, neste momento 

o garoto se percebe completamente saturado daquela relação.  

 

Cena 19 

 Voltamos para a cena do parque, já está quase escurecendo, o momento 

possui uma coloração meio melancólica. As pessoas que Samuel e Helena viam 

a sua frente estão indo embora até não restar mais ninguém, estas pessoas 
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simbolizam a vontade do garoto de permanecer ali. E junto com essas pessoas, 

Samuel vai embora também. 

 É a representação abstrata de sua partida. Ele beija a testa de Helena e 

se levanta, a garota diz ainda ser cedo para ele partir, mas ele parte mesmo 

assim. Ela permanece sentada observando.  

 

Cena 20 

 Agora Helena está sozinha na piscina, mergulhada em seus sentimentos 

que se tornaram solitários. Ela usa um colete salva-vidas, mas o retira e 

mergulha, é inevitável para ela tentar escapar da dor do fim do relacionamento.  

 Voltamos para a cena do elevador, anteriormente havia sobrando apenas 

Samuel e Helena dentro dele, neste momento o garoto vai embora também, mais 

uma representação metafórica do fim.  

 Após isso, podemos ver a cena da banheira que está cheia de água 

transbordando, mas sem ninguém dentro. Este é o momento que representa que 

Samuel ainda nutre um forte sentimento por Helena, mas resolveu ainda assim 

ir embora, deixando aquilo para trás.  

 

Cena 21 

 Este é o momento final da história, a representação real e definitiva da 

partida de Samuel. Os dois estão no quarto que é iluminado por uma fraca luz 

vermelha que vai se apagando com o decorrer da cena. Mostra-se o quadro de 

Pieta, a cortina balançando, o relógio parado. 

 Samuel veste suas roupas, caminha até a garota, beija sua testa e vai 

embora. Deixando-a para sempre, representando a liquidez dos relacionamentos 

modernos. Após a luz vermelha se apagar, o ambiente assume uma coloração 

azulada. O relógio começa a rodar, pois agora o tempo assume uma forte 

importância na vida de Helena, o tempo que ela precisará para entender a 

impermanência das coisas em sua vida.  

 

Cena 22 

 Na cena final, mostra-se o copo de vidro cheio de água, alguém se 

aproxima com um taco na mão e arremessa o copo, quebrando-o. Está é a 

representação simbólica do termino total daquele relacionamento.  
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 Após isso mostra-se novamente a banheira, agora ela está derramando 

água, e esta água inunda todo o banheiro e o corredor, descendo pela escada, 

isso demonstra que apesar da partida de Samuel, o bom sentimento que surge 

com um relacionamento, mesmo após o seu fim, continuará inundando Helena. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Acredito ter alcançado os meus objetivos com a realização desse projeto, 

como já citado anteriormente desde o meu ingresso no curso de Audiovisual da 

Universidade de Brasília, sempre tive certa paixão pelos filmes surrealistas, e a 

arte surrealista como um todo. Sinto-me feliz por ter conseguido desenvolver um 

roteiro que segue a estética do surrealismo e também do cinema experimental.  

 Antes do roteiro desenvolvi a descrição dos personagens, por mais que 

no filme não fique explicito algumas características de Samuel e Helena, definir 

bem as suas personas foi essencial para que eu pudesse desenvolver a história, 

saber quem são meus personagens, aqueles seres que eu criei no meu mundo 

imaginativo e que de certa forma representam parte daquilo que eu sou.  

 Acredito que a construção do roteiro representa também, além dos meus 

interesses no cenário cinematográfico, parte daquilo que eu sou. Desenvolvi está 

história para expor algumas inquietações e questionamentos que permeiam 

meus pensamentos. Sobre a Impermanência das Coisas representa parte do 

entendimento que eu tenho sobre a vida e minhas dúvidas. 

 Sempre me interessei pela filosofia budista que trata da impermanência 

das coisas, um entendimento que devemos desapegar do material e das 

emoções, não no sentido de não sentirmos ou desejarmos nada nesta vida, mas 

sim de saber lidar com a essência passageira da vida, de que tudo que aqui é 

composto, algum dia será decomposto. Outra teoria que sempre me interessou 

é o “amor líquido” de Bauman, por entender que é um importante conceito que 

define a minha geração.  

 Procurei encontrar as referências adequadas para nortear o meu projeto 

e principalmente o roteiro que me propus a escrever. Assisti diversos filmes que 

poderiam servir de base para a minha proposta, principalmente filmes 

surrealistas e experimentais. Após isso me concentrei nas obras que mais iam 

ao encontro dos meus objetivos.  

 Acredito que a parte mais difícil foi a proposta de transparecer os 

sentimentos e emoções do filme através das imagens, não colocando essas 

expressões nos diálogos dos personagens. A partir disto, busquei a melhor forma 

de desenvolver cenas que representassem os sentimentos e moções dos 

personagens e a evolução de seu relacionamento, fazendo com que a 



 
 

42 

quantidade de diálogos fosse extremamente reduzida, e, quando houvesse, 

fosse mais uma fala introspectiva do personagem, um pensamento, e não 

literalmente uma conversa entre eles.  

 Em algumas cenas tive certa dificuldade para desenvolver seu significado 

sem fazer sua representação real e com muitos diálogos, como por exemplo, a 

cena que representa os relacionamentos anteriores de Samuel. Inicialmente há 

uma fala em off representando um pensamento dele, após início coloquei a cena 

do elevador que começa com a presença de Helena, Samuel e suas antigas 

namoradas dele, e em cada andar que o elevador sobe, desce uma namorada, 

no final ficando apenas o casal, onde não final, até mesmo Helena acaba ficando 

sozinha.  

 Particularmente, acredito que consegui alcançar os meus objetivos, 

explorando os conceitos aos quais me propus inicialmente, principalmente por 

ter construído uma história que se aproxime da arte e estética surrealista. 

Pretendo futuramente realizar este projeto e torná-lo de fato um filme de curta-

metragem. 
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ANEXO A – Roteiro 
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ANEXO B – Argumento, Sinopse, Storyline, Descrição dos personagens 

 

SINOPSE 

 

Samuel é um jovem de 23 anos, Helena tem 19, os dois se conheceram 

em uma festa de amigos, e de repente estavam apaixonados um pelo outro. A 

garota era um oceano de sentimentos, no qual ele não soube nadar e não tinha 

certeza se queria se afogar nessas águas. Os dois iniciam um rápido e turbulento 

caso de amor, representando a fragilidade dos relacionamentos modernos e a 

dificuldade humana de aceitar as perdas e partidas.  

 

STORYLINE 

 

Um barco que parte do cais. Um avião que decola para longe. Um amor 

turbulento que leva e traz pessoas deixando aqui apenas a saudade. Um simples 

caso de romance entre dois jovens em meio à fragilidade dos relacionamentos 

modernos.  

 

ARGUMENTO 

 

Samuel e Helena se conhecem em uma festa de amigos, o garoto tem 23 

anos, ela 19, os dois se olham, se aproximam, conversam. Ele é novo na cidade, 

veio em busca de coisas diferentes, ela mora sozinha, tem uma vida de 

estudante universitária. Após tanta conversam, os dois se beijam e passam a 

noite juntos.  

Na manhã seguinte, Samuel se vê repentinamente apaixonado, e Helena 

também. Ele manda uma mensagem para ela, sugerindo que a noite passou tão 

rápido, portanto deveriam começar mais cedo na próxima vez. 

Helena é um oceano de sentimentos, a garota que nunca antes teve um 

relacionamento, está inundada pelas águas desse novo amor. Um transe de 

paixão nova e repentina que faz com que ela se entregue totalmente sem 

preocupação nenhuma. 
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Samuel também está apaixonado pela garota, entretanto em um nível 

diferente, os sentimentos de Samuel são como uma banheira cheia de água, na 

qual há um limite, que ele pode controlar abrindo e fechando a torneira. 

Inicialmente, os dois se envolvem intensamente no início, Helena está 

encantada com o romance. Samuel, entretanto, começa a se questionar sobre o 

relacionamento dos dois e a se perguntar se realmente quer aquilo, se realmente 

quer estar ali, apesar de gostar da garota. 

Com o passar dos dias o relacionamento entre os dois vai ficando 

conturbado e turbulento, Helena está perdidamente apaixonada, Samuel está 

aos poucos se afastando. Em certo momento ele reflete sobre suas antigas 

paixões, e em como a atual está seguindo o mesmo caminho. O garoto por mais 

que goste dela, percebe que não está preparado para estar ali com ela e decide 

partir. 

Samuel vai embora, Helena fica sozinha, apenas a observar. Muito nova 

e ingênua ela ainda não aprendeu a lidar com as perdas e partidas da vida, 

pessoas vem e vão deixando com nós a saudade.  

Uma breve história sobre a inconsistência dos relacionamentos modernos 

e a impermanência das coisas. Tudo o que é composto, algum dia será 

decomposto.  

 

DESCRIÇÃO DOS PERSONAGENS 

 

Helena: Uma jovem garota de 19 anos, olhos e cabelos castanhos, 

estatura mediana. Helena é intensa em seus sentimentos e gosta de demonstrar 

para as pessoas o que está sentindo. Gosta de bandas indies, como Strokes, 

Arctic Monkeys, Cigarettes After Sex e Kings of Leon. Adora assistir a filmes de 

romance e drama, principalmente os grandes blockbusters com certeza de choro 

garantido. Ela nasceu e cresceu em Divinópolis, uma cidade no interior de Minas 

Gerais, e se mudou para Brasília para fazer faculdade, cursa letras na 

Universidade de Brasília. Por ter vindo recentemente para a nova cidade, mora 

sozinha em um apartamento na Asa Norte. A garota nunca teve um 

relacionamento antes, apesar de já ter se apaixonado por alguns garotos durante 

a adolescência. Ao conhecer Samuel começou a vivenciar algo novo, uma 

paixão correspondida (inicialmente), devido a sua inexperiência, a garota se 
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entrega totalmente ao romance, não sabendo das consequências que isto pode 

trazer. Helena ainda não sabe lidar com o termino das coisas.  

 

Samuel: Um jovem rapaz de 23 anos, alto, magro, cabelos lisos e pretos 

que chegam aos ombros, olhos escuros. Samuel sempre viveu em São Paulo, 

sua cidade natal, então resolveu se mudar para Brasília. Estava cansado da 

grande cidade paulista, e recebeu uma proposta de emprego na filial da agência 

de publicidade que trabalha, portanto se mudou. O garoto já teve alguns 

relacionamentos durante sua vida, nenhum muito bem-sucedido. É impulsivo e 

ansioso, sente uma forte necessidade por coisas novas, gostar de uma vida em 

constante movimento, talvez por isso nunca tenha de fato se prendido a alguém. 

Gosta de bandas de música indie assim como Helena, e prefere filmes de ação 

e terror. O jovem logo quem chegou a Brasília conheceu a garota e permitiu se 

envolver com ela. Entretanto, pouco tempo depois ele percebeu que não possuía 

total certeza de que queria estar com ela e que não havia se mudado para a 

nova cidade para se prender tão rapidamente a alguém. Mesmo sem querer 

magoar a menina, ele resolve partir e terminar o relacionamento com ela. Samuel 

não é uma pessoa com dificuldades em se desapegar.   
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ANEXO C – Storyboard 
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