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RESUMO 

Construir uma história é um exercício deveras detalhado, pelo menos quando estudado 
pelo olhar do roteirista cinematográfico. Sua intenção é que seu roteiro seja assimilado e 
compreendido pela grande maioria dos espectadores das salas de cinema ao redor do 
mundo. Uma tentativa de conexão universal a partir de uma única história: a qual todos 
são capazes de sentir e se emociona praticamente da mesma maneira. Compreender essa 
conexão universal é parte de nossos estu
(Hollywood) no processo de produção industrial de filmes, e sua globalização e 
doutrinação cinematográfica com uma estrutura de roteiro clássica 
pensamentos e estudos sobre a psicanálise das massas e a filosofia das sensações. 
tentativa para se buscar a conexão universal sensorial nos homens.
 
 
PALAVRAS-CHAVE: cinema; roteiro; psicologia das massas; processo de criação; 
conexão. 
 
 
TEXTO DO TRABALHO
 

Há muito tempo se fala no processo de recepção entre os indivíduos sentados nas 

poltronas dos cinemas com os produtos audiovisuais criados para entretê

análises já foram e continuam sendo estudadas e publicadas em obras voltadas à 

comunicação em sociedade, part

Max Horkheimer que discutiam essa recepção em suas teorias sobre a indústria cultural 

e o processo de “domesticação” do olhar estrangeiro até os mais contemporâneos como 

o caso de Christoph Turcke em sua 

que faz uma discussão sobre os meios mais evidentes no jornalismo e na publicidade de 

afetar e incitar o público a gostar ou não alguém ou algo. 
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componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
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pelo olhar do roteirista cinematográfico. Sua intenção é que seu roteiro seja assimilado e 
compreendido pela grande maioria dos espectadores das salas de cinema ao redor do 
mundo. Uma tentativa de conexão universal a partir de uma única história: a qual todos 
são capazes de sentir e se emociona praticamente da mesma maneira. Compreender essa 

exão universal é parte de nossos estudos: uniremos a dominação norte
(Hollywood) no processo de produção industrial de filmes, e sua globalização e 

cinematográfica com uma estrutura de roteiro clássica 
sobre a psicanálise das massas e a filosofia das sensações. 
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pelo olhar do roteirista cinematográfico. Sua intenção é que seu roteiro seja assimilado e 
compreendido pela grande maioria dos espectadores das salas de cinema ao redor do 
mundo. Uma tentativa de conexão universal a partir de uma única história: a qual todos 
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 Nossa análise irá permear esse olhar da recepção, mas de uma maneira talvez, 

pouco discutida no campo do cinema. Claro que nossa discussão permite 

para outras possíveis análises e olhares, o intuito é justamente fomentar e “levantar a 

poeira” para futuros pensamentos. Entraremos em um campo mais específico dentro do 

olhar geral cinematográfico, focaremos nossos pensamentos na construçã

que irá se transformar em produto audiovisual: trataremos aqui do roteirista 

cinematográfico e não exatamente de sua obra 

história ter um sentido universal.

 Antes de qualquer coisa, é interessante q

falamos de universal, entramos em um campo muito perigoso, pois parece que 

“esfarelamos” centenas de culturas distintas ao redor do mundo em uma única e massiva 

forma de viver e pensar em sociedade. Portanto, é importan

não pasteuriza todas as sociedades em uma massa só, mas compreende suas distintas 

culturas, que são envolvidas e “domesticadas” por um olhar dominante: no nosso caso 

Hollywood. Essa dominância é devido ao processo de industria

que acontece há mais de um século entre os Estúdios norte

produção em massa, suas formas agressivas de publicidade exagerada na vendagem de 

seus filmes e principalmente as melhores condições financeiras para

filmes ao redor do mundo. 

Depois da pior crise da sua história ao final dos anos 1960, o predomínio 
avassalador de Hollywood na contemporaneidade decorre, fundamentalmente, da 
reconfiguração estética e mercadológica do blockbuster a par
contexto de integração horizontal dos grandes estúdios aos demais segmentos da 
indústria midiática e de entretenimento. (Mascarello, 2006:335)
 

É importante então, que fixemos nossa pesquisa no olhar do roteirista ao pensar 

em sua obra, que vai ser transformada em produto audiovisual para entreter e conduzir 

reações e sentimentos parecidos nessa massa universal que já está acostumada a ver 

filmes hollywoodianos ou de outros países que também se utilizam da mesma estrutura 

de roteiro que os filmes norte

 O roteirista compreende que seu roteiro após ser decupado, produzido, 

finalizado (transformado em película para projeção) e distribuído vai ser inicialmente 

exibido nas salas de cinema em todos os países que anseiam por lucros nas 

com os blockbusters e as histórias melodramáticas de fácil compreensão. Mas como 

direcionar os sentimentos dos indivíduos de uma maneira a fazer com que a grande 
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maioria ali compreenda, se emocione e seja conduzido a vivenciar praticamente os 

mesmo sentimentos (mas não exatamente com a mesma intensidade) em distintas salas 

de cinema ao redor do mundo? Assim partimos para alguns pensamentos de Freud em 

seus estudos sobre a psicologia das massas para tentarmos uma resposta possível. 

“Portanto, a psicologia das massas trata o ser individual como um membro de uma 

tribo, um povo, uma casta, uma classe, uma instituição, ou como parte de uma 

aglomeração que se organiza como massa em determinado momento, para um certo 

fim.” (Freud, 2011:15). 

 Podemos então entender que a sala de cinema agrupa os indivíduos, e podemos 

inseri-la também no propósito que Freud faz com relação aos seus pensamentos sobre a 

massa. Mas como que essa massa pode sentir, compreender e ser “manipulado” 

emocionalmente de uma mesma maneira já que ela é formada por indivíduos distintos 

em caráter e vivência? 

O fato mais singular, numa massa psicológica, é o seguinte: quaisquer que 
sejam os indivíduos que a compõem, sejam semelhantes ou dessemelhantes 
o seu tipo de vida, suas ocupações, seu caráter ou sua inteligência, o simples 
fato de se terem transformado em massa os torn
espécie de alma coletiva. Esta alma os faz sentir, pensar e agir de uma forma 
bem diferente da que cada um sentiria, pensaria e agiria isoladamente. 
Certas idéias, certos sentimentos aparecem ou se transformam em atos 
apenas nos indiví
composto de elementos heterogêneos que por um instante se soldaram...
(Freud apud Le B
 

 Pelo olhar do sociólogo e psicólogo social Gustave Le Bon, Freud analisa alguns 

conceitos da psicologia das massas. Pelas falas de Le Bon, então podemos nos apoiar na 

premissa que nós seres humanos como indivíduos projetamos uma personalidade 

diferente enquanto participamos de um coletivo. As salas de cinema foram criadas não 

somente para poder servir de espaço escuro para a projeção, mas também como espaço 

para que o indivíduo pudesse se isolar da realidade externa do dia

que por um período de tempo, uma nova realidade criada com o filme projetado no 

écran. Quando Le Bon diz que 

associar esse pensamento ao tempo de duração que uma história é exibida em uma sala 

de cinema. A massa se forma, todos se sentam em suas poltronas, as portas são 

fechadas, a única fonte de luz é a do proje

também) e o roteirista junto com a equipe de produção estão mais uma vez unidos para 

emocionar e criar sonhos e pensamentos novos, mesmo que momentâneos, que tentam 
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sejam os indivíduos que a compõem, sejam semelhantes ou dessemelhantes 
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espécie de alma coletiva. Esta alma os faz sentir, pensar e agir de uma forma 
bem diferente da que cada um sentiria, pensaria e agiria isoladamente. 
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apenas nos indivíduos em massa. A massa psicológica é um ser provisório, 
composto de elementos heterogêneos que por um instante se soldaram...
(Freud apud Le Bon, 2011:17-18) 

Pelo olhar do sociólogo e psicólogo social Gustave Le Bon, Freud analisa alguns 

cologia das massas. Pelas falas de Le Bon, então podemos nos apoiar na 

premissa que nós seres humanos como indivíduos projetamos uma personalidade 

diferente enquanto participamos de um coletivo. As salas de cinema foram criadas não 

r de espaço escuro para a projeção, mas também como espaço 

para que o indivíduo pudesse se isolar da realidade externa do dia-a-dia, e viver mesmo 

que por um período de tempo, uma nova realidade criada com o filme projetado no 

écran. Quando Le Bon diz que a massa psicológica é um ser provisório é possível 

associar esse pensamento ao tempo de duração que uma história é exibida em uma sala 

de cinema. A massa se forma, todos se sentam em suas poltronas, as portas são 

fechadas, a única fonte de luz é a do projetor (atualmente as dos malditos celulares 

também) e o roteirista junto com a equipe de produção estão mais uma vez unidos para 

emocionar e criar sonhos e pensamentos novos, mesmo que momentâneos, que tentam 
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conduzir a grande maioria dos olhares individuais a serem somente um com a narrativa 

projetada. 

Na massa, acredita Le Bon
desvanecem, e com isso desaparece sua particularidade. O inconsciente 
próprio da raça ressalta. O heterogêneo submerge no homogêneo. Diríamos 
que a superestrutura psíquica, que se desenvolveu no modo tão diverso d
indivíduos, é desmontada, debilitada, e o fundamento inconsciente comum a 
todos é posto a nu (torna
 

 Assim, até esse ponto de nossa discussão, entendemos que o espaço 

cinema – cria nos indivíduos o que Freud obs

unificado. Portanto é correto dizer que uma vez o espectador “afetado” e contagiado 

pela narrativa do roteirista terá reações iguais ou muito parecidas aos outros que 

também estão envolvidos com o filme. Mas, o que o rotei

caminho mais fácil e interessante a ponto de aumentar essa interconectividade entre os 

indivíduos que formam a platéia (massa) na sala escura?

 Uma das possibilidades de falar universalmente nas salas do cinema com a 

mesma história é percorrer o caminho das sensações e emoções. “As sensações estão a 

ponto de se tornar as marcas de orientação e as batidas do pulso da vida social como um 

todo. Para alguns ramos profissionais, já o são há muito tempo.” (Turcke, 2010:14). 

Para o filosófo alemão Christoph Turcke as sensações e emoções são características 

intrínsecas do homem, não podendo ser desassociado a elas. Nós somos os únicos seres 

capazes de ter sentimentos e emoções e isso é usado sabiamente pelos meios de 

comunicação para que poss

comprar determinado produto e até mesmo almejarmos sermos outros indivíduos que 

não somos. Turcke também faz menção aos pensamentos do teólogo e filósofo irlandês 

George Berkeley quando tentou unir 

Referia-se com isso ao fato de que nós, humanos, como seres sensíveis, 
somos inescapavelmente dependentes das sensações que nossos órgãos 
sensoriais nos transmitem. O que não for sensação não existe para nós, pois 
não podemos compreender o mundo passando ao largo de nossos sentidos. 
(Turcke, 2010:39)
 

 Compreendemos então, que o roteirista deve ser minucioso ao escrever uma 

história, já que ela deve ser entendida e assimilada por muitas pessoas ao redor do 

mundo, sendo essas pessoas, “doutrinadas” pelas narrativas hollywoodianas, pois assim, 

o autor do roteiro conseguirá conectá

vontade previamente pensada na hora da criação do roteiro. Mas não podemos ser aqui
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conduzir a grande maioria dos olhares individuais a serem somente um com a narrativa 

Na massa, acredita Le Bon, as aquisições próprias dos indivíduos se 
desvanecem, e com isso desaparece sua particularidade. O inconsciente 
próprio da raça ressalta. O heterogêneo submerge no homogêneo. Diríamos 
que a superestrutura psíquica, que se desenvolveu no modo tão diverso d
indivíduos, é desmontada, debilitada, e o fundamento inconsciente comum a 

posto a nu (torna-se operante). (Freud, 2011:20) 

Assim, até esse ponto de nossa discussão, entendemos que o espaço 

cria nos indivíduos o que Freud observa em Le Bon como um pensamento 

unificado. Portanto é correto dizer que uma vez o espectador “afetado” e contagiado 

pela narrativa do roteirista terá reações iguais ou muito parecidas aos outros que 

também estão envolvidos com o filme. Mas, o que o roteirista pode usar para um 

caminho mais fácil e interessante a ponto de aumentar essa interconectividade entre os 

indivíduos que formam a platéia (massa) na sala escura? 

Uma das possibilidades de falar universalmente nas salas do cinema com a 

é percorrer o caminho das sensações e emoções. “As sensações estão a 

ponto de se tornar as marcas de orientação e as batidas do pulso da vida social como um 

todo. Para alguns ramos profissionais, já o são há muito tempo.” (Turcke, 2010:14). 

alemão Christoph Turcke as sensações e emoções são características 

intrínsecas do homem, não podendo ser desassociado a elas. Nós somos os únicos seres 

capazes de ter sentimentos e emoções e isso é usado sabiamente pelos meios de 

comunicação para que possamos ser atingidos de certa maneira a ponto de desejarmos 

comprar determinado produto e até mesmo almejarmos sermos outros indivíduos que 

não somos. Turcke também faz menção aos pensamentos do teólogo e filósofo irlandês 

George Berkeley quando tentou unir os sentimentos à realidade social: 

se com isso ao fato de que nós, humanos, como seres sensíveis, 
somos inescapavelmente dependentes das sensações que nossos órgãos 
sensoriais nos transmitem. O que não for sensação não existe para nós, pois 

emos compreender o mundo passando ao largo de nossos sentidos. 
(Turcke, 2010:39) 

Compreendemos então, que o roteirista deve ser minucioso ao escrever uma 

história, já que ela deve ser entendida e assimilada por muitas pessoas ao redor do 

essas pessoas, “doutrinadas” pelas narrativas hollywoodianas, pois assim, 

o autor do roteiro conseguirá conectá-las, conduzi-las e conquistá-las de acordo com sua 

vontade previamente pensada na hora da criação do roteiro. Mas não podemos ser aqui
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conduzir a grande maioria dos olhares individuais a serem somente um com a narrativa 

, as aquisições próprias dos indivíduos se 
desvanecem, e com isso desaparece sua particularidade. O inconsciente 
próprio da raça ressalta. O heterogêneo submerge no homogêneo. Diríamos 
que a superestrutura psíquica, que se desenvolveu no modo tão diverso dos 
indivíduos, é desmontada, debilitada, e o fundamento inconsciente comum a 

Assim, até esse ponto de nossa discussão, entendemos que o espaço – sala de 

erva em Le Bon como um pensamento 

unificado. Portanto é correto dizer que uma vez o espectador “afetado” e contagiado 

pela narrativa do roteirista terá reações iguais ou muito parecidas aos outros que 

rista pode usar para um 

caminho mais fácil e interessante a ponto de aumentar essa interconectividade entre os 

Uma das possibilidades de falar universalmente nas salas do cinema com a 

é percorrer o caminho das sensações e emoções. “As sensações estão a 

ponto de se tornar as marcas de orientação e as batidas do pulso da vida social como um 

todo. Para alguns ramos profissionais, já o são há muito tempo.” (Turcke, 2010:14). 

alemão Christoph Turcke as sensações e emoções são características 

intrínsecas do homem, não podendo ser desassociado a elas. Nós somos os únicos seres 

capazes de ter sentimentos e emoções e isso é usado sabiamente pelos meios de 

amos ser atingidos de certa maneira a ponto de desejarmos 

comprar determinado produto e até mesmo almejarmos sermos outros indivíduos que 

não somos. Turcke também faz menção aos pensamentos do teólogo e filósofo irlandês 

se com isso ao fato de que nós, humanos, como seres sensíveis, 
somos inescapavelmente dependentes das sensações que nossos órgãos 
sensoriais nos transmitem. O que não for sensação não existe para nós, pois 

emos compreender o mundo passando ao largo de nossos sentidos. 

Compreendemos então, que o roteirista deve ser minucioso ao escrever uma 

história, já que ela deve ser entendida e assimilada por muitas pessoas ao redor do 

essas pessoas, “doutrinadas” pelas narrativas hollywoodianas, pois assim, 

las de acordo com sua 

vontade previamente pensada na hora da criação do roteiro. Mas não podemos ser aqui 
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audaciosos em acreditar que o roteirista tem esse poder de nos manipular da forma que 

bem desejar, porém, ele precisa que sua história seja facilmente compreendida, sem 

difíceis interpretações e que possamos associá

como ele conduz essas sensações e emoções em sua narrativa?

 Bom, vamos partir do principio de Turck

mundo pelas sensações e emoções, podemos dizer que como as sentimos também somos 

responsáveis por criá-las. Como sentir, reconhecer o sentimento, defini

forma expressá-lo na tentativa de colocar o que s

possa acontecer temos que ter conhecimento do sentimento para poder enfim falar sobre 

ele. Nós sentimos, então também podemos criar ações e situações, manipular momentos 

para fazer com que os outros sintam o que queremos 

premissas dos estudos de Christoph Turcke. Em nossa análise podemos dizer: o homem 

falando do homem, ou seja, o roteirista cinematográfico que usa dos sentimentos e 

emoções do homem do real e concebe seus personagens da ficção (h

crianças, velhos, seres extraterrestres, etc) cheios de algo que só nós podemos 

compreender. 

 Acreditamos então, que o público (massa) na sala do cinema, não sabe, ou não 

tem noção de que o roteirista talvez  se aproprie de seus dons inven

criação de sua história e a contemple com personagens (humanos ou não) capazes de 

executar ações portadoras de características sentimentais e emocionais (amor, ódio, 

raiva, tristeza, alegria, tédio, medo, etc) e com esses personagens da

identificação. Mas aí você pode perguntar: como o público (massa) pode criar um 

vínculo com algo novo, que está sendo visto pela primeira vez ou até mesmo nunca 

tenha sido vivenciada e experimentada pelo espectador? Podemos responder es

questionamento por dois olhares: o de Christoph Turcke e o de Sigmund Freud. Turcke 

diz: 

O novo tem também que ser compreensível. Uma descoberta da biologia 
molecular ou celular pode ser a mais surpreendente possível 
massa falta o conhec
qualquer coisa, algo para especialista. No entanto, se levar a manipulação 
genética de alimentos, à clonagem de seres vivos, ou se seu descobridor 
receber o Prêmio Nobel, então é algo que tende a dizer
uma notícia. Sua novidade é, assim, compreensível apenas na medida em 
que haja uma capacidade de apreensão para ela: algo já conhecido, 
confiável, em relação ao qual poderá ser experimentada como se 
sobressaindo... (Turcke, 2010: 16)
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audaciosos em acreditar que o roteirista tem esse poder de nos manipular da forma que 

porém, ele precisa que sua história seja facilmente compreendida, sem 

difíceis interpretações e que possamos associá-la a nossa própria vida rapidamente. E 

como ele conduz essas sensações e emoções em sua narrativa? 

Bom, vamos partir do principio de Turcke, já que somos os únicos a entender o 

mundo pelas sensações e emoções, podemos dizer que como as sentimos também somos 

las. Como sentir, reconhecer o sentimento, defini

lo na tentativa de colocar o que sentimos em palavras? Para que isso 

possa acontecer temos que ter conhecimento do sentimento para poder enfim falar sobre 

ele. Nós sentimos, então também podemos criar ações e situações, manipular momentos 

para fazer com que os outros sintam o que queremos que sintam: essa é uma das 

premissas dos estudos de Christoph Turcke. Em nossa análise podemos dizer: o homem 

falando do homem, ou seja, o roteirista cinematográfico que usa dos sentimentos e 

emoções do homem do real e concebe seus personagens da ficção (homens, mulheres, 

crianças, velhos, seres extraterrestres, etc) cheios de algo que só nós podemos 

Acreditamos então, que o público (massa) na sala do cinema, não sabe, ou não 

tem noção de que o roteirista talvez  se aproprie de seus dons inventivos no momento da 

criação de sua história e a contemple com personagens (humanos ou não) capazes de 

executar ações portadoras de características sentimentais e emocionais (amor, ódio, 

raiva, tristeza, alegria, tédio, medo, etc) e com esses personagens da telona criamos uma 

identificação. Mas aí você pode perguntar: como o público (massa) pode criar um 

vínculo com algo novo, que está sendo visto pela primeira vez ou até mesmo nunca 

tenha sido vivenciada e experimentada pelo espectador? Podemos responder es

questionamento por dois olhares: o de Christoph Turcke e o de Sigmund Freud. Turcke 

O novo tem também que ser compreensível. Uma descoberta da biologia 
molecular ou celular pode ser a mais surpreendente possível 
massa falta o conhecimento para avaliar seu valor de novidade. É, antes de 
qualquer coisa, algo para especialista. No entanto, se levar a manipulação 
genética de alimentos, à clonagem de seres vivos, ou se seu descobridor 
receber o Prêmio Nobel, então é algo que tende a dizer respeito a todos 
uma notícia. Sua novidade é, assim, compreensível apenas na medida em 
que haja uma capacidade de apreensão para ela: algo já conhecido, 
confiável, em relação ao qual poderá ser experimentada como se 
sobressaindo... (Turcke, 2010: 16) 
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audaciosos em acreditar que o roteirista tem esse poder de nos manipular da forma que 

porém, ele precisa que sua história seja facilmente compreendida, sem 

la a nossa própria vida rapidamente. E 

e, já que somos os únicos a entender o 

mundo pelas sensações e emoções, podemos dizer que como as sentimos também somos 

las. Como sentir, reconhecer o sentimento, defini-lo e de alguma 

entimos em palavras? Para que isso 

possa acontecer temos que ter conhecimento do sentimento para poder enfim falar sobre 

ele. Nós sentimos, então também podemos criar ações e situações, manipular momentos 

que sintam: essa é uma das 

premissas dos estudos de Christoph Turcke. Em nossa análise podemos dizer: o homem 

falando do homem, ou seja, o roteirista cinematográfico que usa dos sentimentos e 

omens, mulheres, 

crianças, velhos, seres extraterrestres, etc) cheios de algo que só nós podemos 

Acreditamos então, que o público (massa) na sala do cinema, não sabe, ou não 

tivos no momento da 

criação de sua história e a contemple com personagens (humanos ou não) capazes de 

executar ações portadoras de características sentimentais e emocionais (amor, ódio, 

telona criamos uma 

identificação. Mas aí você pode perguntar: como o público (massa) pode criar um 

vínculo com algo novo, que está sendo visto pela primeira vez ou até mesmo nunca 

tenha sido vivenciada e experimentada pelo espectador? Podemos responder esse 

questionamento por dois olhares: o de Christoph Turcke e o de Sigmund Freud. Turcke 

O novo tem também que ser compreensível. Uma descoberta da biologia 
molecular ou celular pode ser a mais surpreendente possível – ao público de 

imento para avaliar seu valor de novidade. É, antes de 
qualquer coisa, algo para especialista. No entanto, se levar a manipulação 
genética de alimentos, à clonagem de seres vivos, ou se seu descobridor 

respeito a todos – 
uma notícia. Sua novidade é, assim, compreensível apenas na medida em 
que haja uma capacidade de apreensão para ela: algo já conhecido, 
confiável, em relação ao qual poderá ser experimentada como se 
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Pelas idéias do autor acima vemos mais uma vez que a massa se sujeita a 

compreensão de uma informação quando ela é de fácil entendimento. Nada que cogite a 

possibilidade de muita reflexão ou profundas discussões. Assim são praticamente as 

narrativas hollywoodianas ou as que possuem a mesma estrutura de roteiro norte

americano. Ações e mais ações

serem rapidamente absorvidos pelas cabeças atentas ao filme. Somos enganados por um 

falso novo. O filme é lançado, é a primeira vez que o assistimos: o título é único, os 

personagens são outros e até a

porém nada inédito: os personagens e as suas ações se repetem disfarçadamente para 

expressar tudo o que já vimos na grande maioria das histórias anteriores, independente 

do gênero. Alguns exemplos da me

mocinha, o monstro ou os bandidos que são punidos ou mortos, o bem quase sempre 

vence o mal, a doença que encontra uma cura, o patriotismo que salva o planeta, o 

encontro do amor eterno, e muitos outros.

Freud diz: 

Se, por exemplo, uma das garotas de um pensionato recebe uma cart
alguém que ama secretamente, uma carta que lhe desperta ciúme, e à qual 
ela reage com um ataque histérico, algumas de suas amigas que souberem 
do que se trata pegarão esse ataque, c
psíquica. O mecanismo é aquele da identificação baseada em querer ou 
poder colocar-se na mesma situação. (Freud, 2011:64)
 

 Dessa maneira, brincando com as velhas e manjadas narrativas do cotidiano 

humano (disfarçando-as em

nenhum “distúrbio mental” em seus espectadores aglomerados na sala do cinema. Até 

porque, ele está sendo pago para criar uma história ou adaptá

amplamente vendida ao redor do 

bilheterias. 

 Aprofundando um pouco mais nas palavras de Freud, fica muito mais claro 

enxergar que o público se fascina ou desdenha, torce a favor ou contra, sofre, chora e 

tem pequenos espasmos emocionais com

nem se quer vivido àquilo que está vendo na ficção. Ao entrar na sala de cinema, o 

mundo real é deixado para trás e o mundo ficcional toma conta do indivíduo, mesmo 

sabendo que ao terminar a sessão a ilusão terminará

volta. Mesmo assim, o real e a ficção parecem fazer parte inseparável daquele momento 

em que a massa se forma nesse espaço, porque de alguma forma “...as massas nunca 
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Pelas idéias do autor acima vemos mais uma vez que a massa se sujeita a 

informação quando ela é de fácil entendimento. Nada que cogite a 

possibilidade de muita reflexão ou profundas discussões. Assim são praticamente as 

narrativas hollywoodianas ou as que possuem a mesma estrutura de roteiro norte

americano. Ações e mais ações exercidas pelos personagens e diálogos rasos a fim de 

serem rapidamente absorvidos pelas cabeças atentas ao filme. Somos enganados por um 

falso novo. O filme é lançado, é a primeira vez que o assistimos: o título é único, os 

personagens são outros e até a premissa parece ser inovadora. Tudo parece ser novo, 

nada inédito: os personagens e as suas ações se repetem disfarçadamente para 

expressar tudo o que já vimos na grande maioria das histórias anteriores, independente 

do gênero. Alguns exemplos da mesmice disfarçada são: o herói que fica com a 

mocinha, o monstro ou os bandidos que são punidos ou mortos, o bem quase sempre 

vence o mal, a doença que encontra uma cura, o patriotismo que salva o planeta, o 

encontro do amor eterno, e muitos outros. 

Se, por exemplo, uma das garotas de um pensionato recebe uma cart
alguém que ama secretamente, uma carta que lhe desperta ciúme, e à qual 
ela reage com um ataque histérico, algumas de suas amigas que souberem 
do que se trata pegarão esse ataque, como dizemos, por via da infecção 
psíquica. O mecanismo é aquele da identificação baseada em querer ou 

se na mesma situação. (Freud, 2011:64) 

Dessa maneira, brincando com as velhas e manjadas narrativas do cotidiano 

as em novas histórias) o roteirista sabe que seu roteiro não causará 

nenhum “distúrbio mental” em seus espectadores aglomerados na sala do cinema. Até 

porque, ele está sendo pago para criar uma história ou adaptá-la para que seja 

amplamente vendida ao redor do mundo, onde os Estúdios anseiam por lucros nas 

Aprofundando um pouco mais nas palavras de Freud, fica muito mais claro 

enxergar que o público se fascina ou desdenha, torce a favor ou contra, sofre, chora e 

tem pequenos espasmos emocionais com os personagens, mesmo que nunca tenham 

nem se quer vivido àquilo que está vendo na ficção. Ao entrar na sala de cinema, o 

mundo real é deixado para trás e o mundo ficcional toma conta do indivíduo, mesmo 

sabendo que ao terminar a sessão a ilusão terminará e o real do dia-a-

volta. Mesmo assim, o real e a ficção parecem fazer parte inseparável daquele momento 

em que a massa se forma nesse espaço, porque de alguma forma “...as massas nunca 
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Pelas idéias do autor acima vemos mais uma vez que a massa se sujeita a 

informação quando ela é de fácil entendimento. Nada que cogite a 

possibilidade de muita reflexão ou profundas discussões. Assim são praticamente as 

narrativas hollywoodianas ou as que possuem a mesma estrutura de roteiro norte-

exercidas pelos personagens e diálogos rasos a fim de 

serem rapidamente absorvidos pelas cabeças atentas ao filme. Somos enganados por um 

falso novo. O filme é lançado, é a primeira vez que o assistimos: o título é único, os 

premissa parece ser inovadora. Tudo parece ser novo, 

nada inédito: os personagens e as suas ações se repetem disfarçadamente para 

expressar tudo o que já vimos na grande maioria das histórias anteriores, independente 

smice disfarçada são: o herói que fica com a 

mocinha, o monstro ou os bandidos que são punidos ou mortos, o bem quase sempre 

vence o mal, a doença que encontra uma cura, o patriotismo que salva o planeta, o 

Se, por exemplo, uma das garotas de um pensionato recebe uma carta de 
alguém que ama secretamente, uma carta que lhe desperta ciúme, e à qual 
ela reage com um ataque histérico, algumas de suas amigas que souberem 

omo dizemos, por via da infecção 
psíquica. O mecanismo é aquele da identificação baseada em querer ou 

Dessa maneira, brincando com as velhas e manjadas narrativas do cotidiano 

novas histórias) o roteirista sabe que seu roteiro não causará 

nenhum “distúrbio mental” em seus espectadores aglomerados na sala do cinema. Até 

la para que seja 

mundo, onde os Estúdios anseiam por lucros nas 

Aprofundando um pouco mais nas palavras de Freud, fica muito mais claro 

enxergar que o público se fascina ou desdenha, torce a favor ou contra, sofre, chora e 

os personagens, mesmo que nunca tenham 

nem se quer vivido àquilo que está vendo na ficção. Ao entrar na sala de cinema, o 

mundo real é deixado para trás e o mundo ficcional toma conta do indivíduo, mesmo 

-dia o tomará de 

volta. Mesmo assim, o real e a ficção parecem fazer parte inseparável daquele momento 

em que a massa se forma nesse espaço, porque de alguma forma “...as massas nunca  
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tiveram a sede da verdade. Requerem ilusões, às quais não podem renunciar. Nelas o 

irreal tem primazia sobre o real, o que não é verdadeiro as i

fortemente quanto o verdadeiro. Eles têm a visível tendência de não fazer distinção 

entre os dois.” (Freud apud Le Bon, 2011:29).

 É possível que muitos roteiristas tenham conhecimento dos pensamentos e 

estudos de Freud, uma vez que seu

forma de se pensar uma historia globalizada universal, ainda mais quando se implica 

lucros financeiros na casa dos milhões de dólares. Mas podemos fazer um seguinte 

ingênuo questionamento: porque não existe um

Bom, em primeiro lugar é claro que essa sala jamais seria lucrativa, pois uma pessoa 

para ocupar uma sessão de uma hora e meia seria perda de tempo e de dinheiro. Em 

segundo lugar é possível alguém assistir a um film

para centenas de pessoas, porém é muito raro isso acontecer, mesmo assim o projetista é 

obrigado a exibir o filme, mesmo sabendo do prejuízo. E em terceiro e talvez último 

lugar, a massa é mais fácil de ser condicionada d

Portanto, evanescimento da personalidade consciente, predominância da 
personalidade inconsciente, orientação por via de sugestão e de contágio dos 
sentimentos e das idéias num mesmo sentido, tendência a transformar 
imediatamente em atos e idéias sugeridas, tais são as principais 
características do indivíduo na massa. Ele não é mais ele mesmo, mas um 
autômato cuja vontade se tornou impotente para guiá
Bon, 2011:23) 
 

 Mais uma vez Freud se refere a Le Bon na 

acima, nosso pensamento da sala feita exclusivamente para uma só pessoa não se 

restringe somente as questões de tempo e dinheiro, mas sim em uma maneira de talvez 

convencer, direcionar e “manipular” o indivíduo agora inc

público. Não falamos de manipulação a ponto de instigar ações catastróficas do 

indivíduo em seu mundo real, mas em um condicionamento psíquico emocional e 

sentimental: levando-o a uma espécie de passeio em uma montanha russa de 

instigando possibilidades de uma vida melhor, de um novo caminho a ser tomado, de 

uma sensação (mesmo que falsa e momentânea) de que tudo é possível, de um novo eu, 

de ter entendido a lição de moral da narrativa e poder aplicá

segundo Freud, a massa nos direciona a esse sugestionamento criado pelo roteirista. 

Quanto mais afetado pelas emoções e sentimentos gerados pela história, que por sua vez 

é de fácil compreensão, mais interessante é para o roteirista, pois sabe qu
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tiveram a sede da verdade. Requerem ilusões, às quais não podem renunciar. Nelas o 

irreal tem primazia sobre o real, o que não é verdadeiro as influencia quase tão 

fortemente quanto o verdadeiro. Eles têm a visível tendência de não fazer distinção 

entre os dois.” (Freud apud Le Bon, 2011:29). 

É possível que muitos roteiristas tenham conhecimento dos pensamentos e 

estudos de Freud, uma vez que seu olhar com a massa é deveras importante para a 

forma de se pensar uma historia globalizada universal, ainda mais quando se implica 

lucros financeiros na casa dos milhões de dólares. Mas podemos fazer um seguinte 

ingênuo questionamento: porque não existe uma sala de cinema para uma única pessoa? 

Bom, em primeiro lugar é claro que essa sala jamais seria lucrativa, pois uma pessoa 

para ocupar uma sessão de uma hora e meia seria perda de tempo e de dinheiro. Em 

segundo lugar é possível alguém assistir a um filme sozinho dentro de uma sala feita 

para centenas de pessoas, porém é muito raro isso acontecer, mesmo assim o projetista é 

obrigado a exibir o filme, mesmo sabendo do prejuízo. E em terceiro e talvez último 

lugar, a massa é mais fácil de ser condicionada do que o indivíduo solitário.

Portanto, evanescimento da personalidade consciente, predominância da 
personalidade inconsciente, orientação por via de sugestão e de contágio dos 
sentimentos e das idéias num mesmo sentido, tendência a transformar 

e em atos e idéias sugeridas, tais são as principais 
características do indivíduo na massa. Ele não é mais ele mesmo, mas um 
autômato cuja vontade se tornou impotente para guiá-lo. (Freud apud Le 

 

Mais uma vez Freud se refere a Le Bon na forma de pensar a massa. Com a fala 

acima, nosso pensamento da sala feita exclusivamente para uma só pessoa não se 

restringe somente as questões de tempo e dinheiro, mas sim em uma maneira de talvez 

convencer, direcionar e “manipular” o indivíduo agora inconsciente enquanto parte do 

público. Não falamos de manipulação a ponto de instigar ações catastróficas do 

indivíduo em seu mundo real, mas em um condicionamento psíquico emocional e 

o a uma espécie de passeio em uma montanha russa de 

instigando possibilidades de uma vida melhor, de um novo caminho a ser tomado, de 

uma sensação (mesmo que falsa e momentânea) de que tudo é possível, de um novo eu, 

de ter entendido a lição de moral da narrativa e poder aplicá-la em seu cotidian

segundo Freud, a massa nos direciona a esse sugestionamento criado pelo roteirista. 

Quanto mais afetado pelas emoções e sentimentos gerados pela história, que por sua vez 

é de fácil compreensão, mais interessante é para o roteirista, pois sabe qu
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tiveram a sede da verdade. Requerem ilusões, às quais não podem renunciar. Nelas o 

nfluencia quase tão 

fortemente quanto o verdadeiro. Eles têm a visível tendência de não fazer distinção 

É possível que muitos roteiristas tenham conhecimento dos pensamentos e 

olhar com a massa é deveras importante para a 

forma de se pensar uma historia globalizada universal, ainda mais quando se implica 

lucros financeiros na casa dos milhões de dólares. Mas podemos fazer um seguinte 

a sala de cinema para uma única pessoa? 

Bom, em primeiro lugar é claro que essa sala jamais seria lucrativa, pois uma pessoa 

para ocupar uma sessão de uma hora e meia seria perda de tempo e de dinheiro. Em 

e sozinho dentro de uma sala feita 

para centenas de pessoas, porém é muito raro isso acontecer, mesmo assim o projetista é 

obrigado a exibir o filme, mesmo sabendo do prejuízo. E em terceiro e talvez último 

o que o indivíduo solitário. 

Portanto, evanescimento da personalidade consciente, predominância da 
personalidade inconsciente, orientação por via de sugestão e de contágio dos 
sentimentos e das idéias num mesmo sentido, tendência a transformar 

e em atos e idéias sugeridas, tais são as principais 
características do indivíduo na massa. Ele não é mais ele mesmo, mas um 

lo. (Freud apud Le 

forma de pensar a massa. Com a fala 

acima, nosso pensamento da sala feita exclusivamente para uma só pessoa não se 

restringe somente as questões de tempo e dinheiro, mas sim em uma maneira de talvez 

onsciente enquanto parte do 

público. Não falamos de manipulação a ponto de instigar ações catastróficas do 

indivíduo em seu mundo real, mas em um condicionamento psíquico emocional e 

o a uma espécie de passeio em uma montanha russa de sensações, 

instigando possibilidades de uma vida melhor, de um novo caminho a ser tomado, de 

uma sensação (mesmo que falsa e momentânea) de que tudo é possível, de um novo eu, 

la em seu cotidiano, etc. E 

segundo Freud, a massa nos direciona a esse sugestionamento criado pelo roteirista. 

Quanto mais afetado pelas emoções e sentimentos gerados pela história, que por sua vez 

é de fácil compreensão, mais interessante é para o roteirista, pois sabe que o indivíduo 
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sairá da sala de cinema dotado de um sentimento que pode levar consigo aonde 

vazio faltante de seu caráter e a busca por algo a mais foi contemplado e ele irá espalhar 

essa nova sensação para todos os outros que ainda não experimentaram: o “vale a pena 

você ver” é a frase mais lucrativa do cinema hollywoodiano.

 Segundo Freud, o filosófo Le Bon reforça a idéia de que a massa dissolve o 

caráter individual por três motivos: 1) a massa dá um poder de ser invencível, de ceder a 

instintos. Por exemplo: o ser junto a outros sente que está protegido e que não pode ser 

atingido facilmente, ele pode se esconder se quiser. Junto com amigos, o indivíduo pode 

se exaltar, bater e sabe que seus amigos estão ali para ajudá

cinema, jogar coisas nas pessoas é fácil, a massa esconde

saberá o responsável por ter atirado amendoim ou uma lata de refrigerantes em sua 

cabeça. Mas ao mesmo tempo que nos dá força também pode nos enfraquecer, se assim 

podemos chamar o sentimento instintivo: um filme romântico e cheio de melodrama é 

capaz de nos pegar em um momento de instabilidade emocional, e o homem machista 

ou a mulher deveras introvertida pode ceder ao choro (compulsivo ou não) uma vez que 

ela ou ele são mais um elemento na massa, e ninguém ali poderá julgá

contágio emocional: “o contagio mental, intervém igualmente para determinar a 

manifestação de características especiais nas massas e a sua orientação.” (Freud apud Le 

Bon, 2011:21). Por exemplo, uma pessoa que boceja pode levar a outras a fazerem a 

mesma coisa, mesmo que inten

pânico em uma sala de cinema também possa ser contagiante, uma vez que todos estão 

fazendo isso, ou pelo menos a grande maioria, nos libertamos e sentimos que podemos 

também fazer o mesmo; 3) a facilidade

se foi, a vontade e o discernimento sumiram. Sentimentos e pensamentos são então 

orientados no sentido determinado pelo hipnotizador.” (Freud apud Le Bon, 2011:22

23). Nesse último caso temos a narrativa (ro

hipnotizador da massa na sala de cinema.

 Toda essa discussão encontra mais uma ajuda para direcionar as massas, essa 

ajuda que vem do modelo mais clássico do que podemos chamar de microcosmos 

social, ou porque não, uma “micro

que as ações executadas com personagens que não tem nenhum vínculo afetivo causam 

menos sentimentos e emoções do que com aqueles que são ligados afetivamente. A 

morte de um amigo causa menos
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essa nova sensação para todos os outros que ainda não experimentaram: o “vale a pena 

você ver” é a frase mais lucrativa do cinema hollywoodiano. 

d, o filosófo Le Bon reforça a idéia de que a massa dissolve o 

caráter individual por três motivos: 1) a massa dá um poder de ser invencível, de ceder a 

instintos. Por exemplo: o ser junto a outros sente que está protegido e que não pode ser 

mente, ele pode se esconder se quiser. Junto com amigos, o indivíduo pode 

se exaltar, bater e sabe que seus amigos estão ali para ajudá-lo e defendê

cinema, jogar coisas nas pessoas é fácil, a massa esconde-o da culpa, ninguém jamais 

o responsável por ter atirado amendoim ou uma lata de refrigerantes em sua 

cabeça. Mas ao mesmo tempo que nos dá força também pode nos enfraquecer, se assim 

podemos chamar o sentimento instintivo: um filme romântico e cheio de melodrama é 

r em um momento de instabilidade emocional, e o homem machista 

ou a mulher deveras introvertida pode ceder ao choro (compulsivo ou não) uma vez que 

ela ou ele são mais um elemento na massa, e ninguém ali poderá julgá-

o contagio mental, intervém igualmente para determinar a 

manifestação de características especiais nas massas e a sua orientação.” (Freud apud Le 

Bon, 2011:21). Por exemplo, uma pessoa que boceja pode levar a outras a fazerem a 

mesma coisa, mesmo que intencionalmente, assim como é possível que o choro ou o 

pânico em uma sala de cinema também possa ser contagiante, uma vez que todos estão 

fazendo isso, ou pelo menos a grande maioria, nos libertamos e sentimos que podemos 

também fazer o mesmo; 3) a facilidade de ser hipnotizado: “A personalidade consciente 

se foi, a vontade e o discernimento sumiram. Sentimentos e pensamentos são então 

orientados no sentido determinado pelo hipnotizador.” (Freud apud Le Bon, 2011:22

23). Nesse último caso temos a narrativa (roteiro), seus personagens e suas ações como 

hipnotizador da massa na sala de cinema. 

Toda essa discussão encontra mais uma ajuda para direcionar as massas, essa 

ajuda que vem do modelo mais clássico do que podemos chamar de microcosmos 

o, uma “micro-massa”: a família. O roteirista é astuto para saber 

que as ações executadas com personagens que não tem nenhum vínculo afetivo causam 

menos sentimentos e emoções do que com aqueles que são ligados afetivamente. A 

morte de um amigo causa menos dor do que a morte de uma mãe. E como Freud disse, 
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d, o filosófo Le Bon reforça a idéia de que a massa dissolve o 

caráter individual por três motivos: 1) a massa dá um poder de ser invencível, de ceder a 

instintos. Por exemplo: o ser junto a outros sente que está protegido e que não pode ser 

mente, ele pode se esconder se quiser. Junto com amigos, o indivíduo pode 

lo e defendê-lo. Na sala de 

o da culpa, ninguém jamais 

o responsável por ter atirado amendoim ou uma lata de refrigerantes em sua 

cabeça. Mas ao mesmo tempo que nos dá força também pode nos enfraquecer, se assim 

podemos chamar o sentimento instintivo: um filme romântico e cheio de melodrama é 

r em um momento de instabilidade emocional, e o homem machista 

ou a mulher deveras introvertida pode ceder ao choro (compulsivo ou não) uma vez que 

-la por isso; 2) o 

o contagio mental, intervém igualmente para determinar a 

manifestação de características especiais nas massas e a sua orientação.” (Freud apud Le 

Bon, 2011:21). Por exemplo, uma pessoa que boceja pode levar a outras a fazerem a 

cionalmente, assim como é possível que o choro ou o 

pânico em uma sala de cinema também possa ser contagiante, uma vez que todos estão 

fazendo isso, ou pelo menos a grande maioria, nos libertamos e sentimos que podemos 

de ser hipnotizado: “A personalidade consciente 

se foi, a vontade e o discernimento sumiram. Sentimentos e pensamentos são então 

orientados no sentido determinado pelo hipnotizador.” (Freud apud Le Bon, 2011:22-

teiro), seus personagens e suas ações como 

Toda essa discussão encontra mais uma ajuda para direcionar as massas, essa 

ajuda que vem do modelo mais clássico do que podemos chamar de microcosmos 

massa”: a família. O roteirista é astuto para saber 

que as ações executadas com personagens que não tem nenhum vínculo afetivo causam 

menos sentimentos e emoções do que com aqueles que são ligados afetivamente. A 

dor do que a morte de uma mãe. E como Freud disse,  
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não precisamos ter perdido a mãe para realmente sentir essa perda: colocamos

mesma situação.  

Assim, o roteirista também compreende que as ações criadas por ele em seu 

roteiro podem ser embutidas e experimentadas pelos espectadores mesmo que eles 

jamais tenham vivido isso em suas vidas. Nós tomamos as dores, anseios, alegrias e 

sonhos dos personagens do filme e transportamos imediatamente para nós, na 

perspectiva de: como seria se fosse comigo? E esses sentimentos ganham força quando 

o roteirista nos conecta com personagens que possuem um forte vínculo afetivo (pai e 

filho, mãe e filho, irmão e irmã, marido e esposa, etc). “As relações dos indivíduos com 

seus pais e irmãos, com o objeto de seu amor, com seu professor e seu médico, isto é, 

todas as relações que até agora foram objeto privilegiado da pesquisa psicanalítica, 

podem reivindicar ser apreciadas como fenômenos sociais...” (Freud, 2011:14).

O autor do roteiro sabe que a força dos laços afetivos entre dois ou mais seres 

humanos reforçam as emoçõ

(grupo de indivíduos) na maioria das vezes é acolhedora e redentora, ela sempre está de 

braços abertos para o filho desnaturado que decide retornar a casa. Ela é a instituição 

sagrada do cristianismo que a adotou como alicerce da bondade, educação, moralidade e 

ética. Os personagens do cinema, enfim, ganham força quando se relacionam como 

família na história, e a relação emocional do espectador com essa instituição é ampliada 

em muitas vezes, até porqu

que os primórdios da sua formação podem ser encontrados num círculo mais estreito 

como o da família.” (Freud, 2011:15

de uma maneira mais eficaz

Estamos longe de uma verdadeira descoberta sobre os processos de produção de 

um roteiro cinematográfico e sua eficácia na recepção do público. Esse nosso olhar é 

apenas um, entre vários outros estudos sobre esse tema. Nossa abordagem psicanalítica 

é um dos caminhos para tentarmos entender essa comunicação, porém o fato de 

trabalhar com o homem nos distancia cada vez mais de uma descoberta coerente e 

verdadeira. Somos amplos e complexos, por isso é importante caminharmos com 

cautela e observação, a fim de

possibilidades de pensar, criar, emocionar e conduzir o que é a matriz de uma 

verdadeira história: o homem.
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não precisamos ter perdido a mãe para realmente sentir essa perda: colocamos

Assim, o roteirista também compreende que as ações criadas por ele em seu 

roteiro podem ser embutidas e experimentadas pelos espectadores mesmo que eles 

mais tenham vivido isso em suas vidas. Nós tomamos as dores, anseios, alegrias e 

sonhos dos personagens do filme e transportamos imediatamente para nós, na 

perspectiva de: como seria se fosse comigo? E esses sentimentos ganham força quando 

conecta com personagens que possuem um forte vínculo afetivo (pai e 

filho, mãe e filho, irmão e irmã, marido e esposa, etc). “As relações dos indivíduos com 

seus pais e irmãos, com o objeto de seu amor, com seu professor e seu médico, isto é, 

ações que até agora foram objeto privilegiado da pesquisa psicanalítica, 

podem reivindicar ser apreciadas como fenômenos sociais...” (Freud, 2011:14).

O autor do roteiro sabe que a força dos laços afetivos entre dois ou mais seres 

humanos reforçam as emoções expressas entre os indivíduos desse grupo. A família 

(grupo de indivíduos) na maioria das vezes é acolhedora e redentora, ela sempre está de 

braços abertos para o filho desnaturado que decide retornar a casa. Ela é a instituição 

que a adotou como alicerce da bondade, educação, moralidade e 

ética. Os personagens do cinema, enfim, ganham força quando se relacionam como 

família na história, e a relação emocional do espectador com essa instituição é ampliada 

em muitas vezes, até porque “o instinto social pode não ser primário e indivisível, e de 

que os primórdios da sua formação podem ser encontrados num círculo mais estreito 

como o da família.” (Freud, 2011:15-16). Então, a platéia (massa) pode ser conduzida 

de uma maneira mais eficaz.  

Estamos longe de uma verdadeira descoberta sobre os processos de produção de 

um roteiro cinematográfico e sua eficácia na recepção do público. Esse nosso olhar é 

apenas um, entre vários outros estudos sobre esse tema. Nossa abordagem psicanalítica 

dos caminhos para tentarmos entender essa comunicação, porém o fato de 

trabalhar com o homem nos distancia cada vez mais de uma descoberta coerente e 

verdadeira. Somos amplos e complexos, por isso é importante caminharmos com 

cautela e observação, a fim de não encontrarmos somente uma resposta, mas várias 

possibilidades de pensar, criar, emocionar e conduzir o que é a matriz de uma 

verdadeira história: o homem. 
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seus pais e irmãos, com o objeto de seu amor, com seu professor e seu médico, isto é, 

ações que até agora foram objeto privilegiado da pesquisa psicanalítica, 

podem reivindicar ser apreciadas como fenômenos sociais...” (Freud, 2011:14). 

O autor do roteiro sabe que a força dos laços afetivos entre dois ou mais seres 

es expressas entre os indivíduos desse grupo. A família 

(grupo de indivíduos) na maioria das vezes é acolhedora e redentora, ela sempre está de 

braços abertos para o filho desnaturado que decide retornar a casa. Ela é a instituição 

que a adotou como alicerce da bondade, educação, moralidade e 

ética. Os personagens do cinema, enfim, ganham força quando se relacionam como 

família na história, e a relação emocional do espectador com essa instituição é ampliada 

e “o instinto social pode não ser primário e indivisível, e de 

que os primórdios da sua formação podem ser encontrados num círculo mais estreito 

16). Então, a platéia (massa) pode ser conduzida 

Estamos longe de uma verdadeira descoberta sobre os processos de produção de 

um roteiro cinematográfico e sua eficácia na recepção do público. Esse nosso olhar é 

apenas um, entre vários outros estudos sobre esse tema. Nossa abordagem psicanalítica 

dos caminhos para tentarmos entender essa comunicação, porém o fato de 

trabalhar com o homem nos distancia cada vez mais de uma descoberta coerente e 

verdadeira. Somos amplos e complexos, por isso é importante caminharmos com 

não encontrarmos somente uma resposta, mas várias 

possibilidades de pensar, criar, emocionar e conduzir o que é a matriz de uma 
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