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RESUMO 

BARROS, Anderson de, PAROLA, Luana, BARBOSA, Mateus. Sintomas. São 

Paulo, 2017. 122 f.  (Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade 

Paulus de Comunicação, para obtenção do título de Bacharel em Comunicação 

Social com habilitação em Rádio, Televisão e Internet). 

 

Este relatório apresenta os processos de produção da minissérie Sintomas que tem 

por objetivo retratar um tema relevante para a sociedade dentro de uma produção 

ficcional transmídia. A minissérie foi escrita para PayTV com um spin-off para 

internet e narra a trajetória de Daniel Paulo, um advogado em ascensão que sofre 

de um transtorno psicótico despertado pelo abandono de sua namorada Helena. O 

amigo e chefe de Daniel, José Camargo Vilela, acaba se envolvendo com o crime 

organizado e complicando a vida de Helena e Daniel. A separação é um dos gatilhos 

que despertam os surtos em pacientes psicóticos, já que o transtorno, como no caso 

de Daniel, muitas vezes existe, porém não se manifesta até que os gatilhos sejam 

acionados. O projeto quer investigar os efeitos da psicose nas relações 

interpessoais do paciente com seus amigos e familiares, tendo como objetivo um 

retrato mais próximo possível da realidade, evitando métodos caricatos já 

apresentados na TV e no cinema. A minissérie foi construída com a ajuda de uma 

psicóloga que acompanhou todas as etapas de produção, a fim de deixar a estória 

mais próxima do real, os atores foram instruídos a respeito dos transtornos e suas 

causas para que pudessem representar de fato o desenvolvimento da doença, estes 

processos resultaram em um projeto de cinco capítulos para PayTV e cinco 

capítulos do spin-off para internet. 

 

Palavras-chave: Minissérie; Televisão; Suspense, Psicose. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

BARROS, Anderson de, PAROLA, Luana, BARBOSA, Mateus. Sintomas. São 

Paulo, 2017. 122 f.  (Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade 

Paulus de Comunicação, para obtenção do título de Bacharel em Comunicação 

Social com habilitação em Rádio, Televisão e Internet). 

 

This report presents the production processes of the Symposia miniseries that aims 

to portray a relevant theme for society within a fictional transmediation. The mini-

series was written for PayTV with an internet spin-off and tells the story of Daniel 

Paulo, a rising lawyer who suffers from a psychotic upheaval aroused by the 

abandonment of his girlfriend Helena. Daniel's friend and boss, José Camargo Vilela, 

gets involved with organized crime and complicates the life of Helena and Daniel. 

Separation is one of the triggers that trigger outbreaks in psychotic patients, since the 

disorder, as in Daniel's case, often exists, but does not manifest itself until the 

triggers are triggered. The project wants to investigate the effects of psychosis on the 

patient's interpersonal relationships with his friends and family, aiming at a portrait as 

close to reality as possible, avoiding caricature methods already presented on TV 

and in the cinema. The miniseries was built with the help of a psychologist who 

followed all stages of production, in order to leave the story closer to the real, the 

actors were instructed about the disorders and their causes so that they could 

actually represent the development of the disease, These processes resulted in a 

five-chapter PayTV project and five spin-off chapters for the internet. 

 

Keywords: Miniseries; TV; Thriller, Psycho. 
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1. PROJETO DE PESQUISA 

1.1 Introdução 

Sintomas é uma minissérie de suspense com cinco episódios que narram a 

trajetória de Daniel Paulo, um advogado em ascensão que assiste sua vida 

desmoronar após um surto psicótico. A traição de José Camargo Vilela, amigo e 

chefe de Daniel, acaba envolvendo a dupla com negócios do crime organizado. No 

dia em que Daniel pediria Helena, sua namorada, em casamento, ela resolve 

abandoná-lo e isso faz o jovem advogado Daniel sofrer um longo e duro processo de 

culpa e rejeição, cujo resultado é o despertar de uma personalidade fria e insana. 

Estive doente dos nervos duas vezes, ambas em consequência de uma 
excessiva fadiga intelectual; a primeira vez por ocasião de uma candidatura 
ao Reichstag [Parlamento], a segunda vez por ocasião da inusitada 
sobrecarga de trabalho que enfrentei quando assumi o cargo de presidente 
da Corte de Apelação de Chemnitz, que me tinha sido recentemente 
transmitido. (FREUD, 2010, p.16) 

Daniel Paulo, protagonista da minissérie, passa a surtar após excessivo 

estresse no trabalho e na conturbada relação com seu pai. Assim como Daniel Paul 

Schreber, citado anteriormente no caso estudado por Freud, que sofreu surtos por 

conta do esgotamento mental.  

Para Freud (2010) a absoluta inocuidade das ações, a agudeza e precisão 

lógica desse homem reconhecido como paranoico, levaram enfim ao seu triunfo, ou 

seja, o fato do personagem Daniel Paulo assumir os seus delírios contribui para o 

desenvolvimento e resolução dos conflitos do personagem propostos na trama. 

O tema abordado no decorrer da minissérie é delicado e na vida real cada vez 

mais pessoas sofrem de transtornos psicóticos e recebem diagnósticos e 

tratamentos equivocados. 

Para construir um enredo conciso e o mais próximo possível da realidade 

fomos acompanhados por uma psicóloga durante todo o processo de pré-produção 

e produção da estória. O acompanhamento da Dra. Michele Parola foi essencial 

para traçar o perfil psicológico do personagem Daniel Paulo inspirado no caso do 
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jurista Daniel Paul Schreber, que surtou mais de uma vez por conta de gatilhos 

relacionados ao estresse no trabalho.  

O nome Sintomas foi escolhido justamente pela etimologia da palavra, do 

grego SIN = Junção e TOMO = pedaços, significa juntar as peças de várias 

sinalizações que uma doença dá, seja na esfera física ou mental, justamente como 

um quebra-cabeças. Na minissérie o personagem Daniel Paulo irá passar por várias 

etapas do surto psicótico, demonstrando, assim, diversos sintomas das fases da 

doença.  

É importante notar o aumento significativo do consumo de ficção na TV. 

Segundo a autora Renata Pallottini (2012, p.24) respeitados certos limites da 

realidade social, sempre que se trate de gente que escapa à miséria absoluta ou à 

riqueza total, digamos assim, o aparelho de televisão passou a fazer parte do 

cotidiano da humanidade, indispensável, como fogão e a cama. A ficção é umas das 

grandes responsáveis pelo surgimento dessa necessidade de desafogar o stress do 

dia-a-dia numa história que te faça entrar num universo onde tudo é possível.  

A minissérie Sintomas possui um importante papel social, por trazer o debate 

e a informação em torno dos transtornos psicóticos para a mídia. Segundo Silva 

(2013) vivemos um momento marcado pela cultura das séries, onde o engajamento 

do público e dos veículos de crítica especializada possibilita uma discussão ampla 

em torno do tema, suas causas, tratamentos e consequências. 

Além desses modos de consumo e participação do público com os 
programas, cada vez mais intricados e polifônicos, é importante destacar 
que essa cultura das séries também se vale das atividades noticiosas e 
críticas, no sentido de haver espaços específicos para a divulgação e a 
análise dos programas, seja em veículos de comunicação de maior 
abrangência, seja em sites e blogs específicos sobre o tema. (SILVA, 2013, 
p.9) 

Portanto acredita-se no poder de contribuição que a narrativa da minissérie 

possui para alertar, prevenir e ajudar o público a identificar os sinais de possíveis 

transtornos e buscar ajuda profissional. 

 A minissérie Sintomas encontra-se na linha de práticas investigativas 

institucional 1 que contempla a relação da Comunicação com a Cultura, a Sociedade 
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e a Educação; na linha de práticas investigativas do curso de Rádio, TV e Internet, 

encontra-se na sublinha 4, produção audiovisual interativa, transmídia e para 

internet. 

 

1.2 Problema 

Atualmente vivemos numa era onde relacionamentos se transformam graças 

ao advento de mídias sociais e novas formas de interação, porém todos possuem 

um círculo de amizades mais próximo, onde encontramos abrigo, palavras de 

incentivo e conforto. Um psicótico em surto é capaz de imaginar situações que não 

existem na realidade, ele pode sentir gostos, imaginar pessoas, diálogos, uma 

infinidade de coisas que potencializam o surto. 

O jurista Daniel Paul Schreber, que surtou mais de uma vez por conta do 

estresse advento do seu trabalho na Corte de Apelação da Saxônia, foi estudado por 

Freud e serviu de inspiração para este projeto, chegou a romper relações com seus 

amigos de maior confiança, por exemplo, seu médico Dr. Flechsig, cujo Daniel 

chamava de “assassino da alma”. 

Por fim, nos questionamos: Existem fatores no decorrer da vida que levam o 

indivíduo a tornar-se psicótico? Decorrente do primeiro problema não poderíamos 

deixar de perguntar: quais consequências o surto pode causar na vida de um 

indivíduo? 

 

1.3 Estado da arte 

O tema psicose já foi abordado em diversas obras no universo da TV e do 

cinema. Segundo o estudo do Dr. Vitor Hugo Sambati Oliva, O retrato da psiquiatria 

pelos cinemas norte-americano e brasileiro (2009), a abordagem da psiquiatria pelo 

cinema pode ser dividida em cinco fases: a caricatura, a época de ouro, o 

predomínio das descrições negativas, a vilania do doente mental e psiquiatra e a 

aproximação da realidade.  

Segundo o estudo vivemos a fase de aproximação da realidade desde o final 
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do século XX e início do século XXI, onde as narrativas se aproximam dos casos 

reais das doenças, dos seus sintomas e da prática clínica. No filme Melhor 

Impossível (1997) existe um retrato mais verídico de um transtorno psicótico e seu 

tratamento, um exemplo ocorre quando Melvin Udall, personagem interpretado por 

Jack Nicholson tenta invadir o consultório de seu psiquiatra para receber um pouco 

de atenção e é inadvertido por este de maneira assertiva (OLIVA, 2009). 

No cinema brasileiro existe uma adaptação do livro Canto dos malditos, de 

Austregésilo Carrano. O filme se chama O Bicho de Sete Cabeças (1999), o roteiro e 

direção são de Laís Bodanzky que levanta a bandeira para a luta antimanicomial. Na 

obra, o pai de Austregésilo Carrano o interna num hospital psiquiátrico de Curitiba 

durante a década de 1970. Na história os personagens são retratados de forma 

muito caricata, a imprecisão na representação dos surtos impossibilita um 

diagnóstico exato e reforça a ideia de que transtornos mentais são ultra perigosos e 

ameaçadores e precisam ser duramente confrontados. 

Uma das obras mais conhecidas do cinema é o longa Psicose (1960) de 

Alfred Hitchcock, a obra é inspirada no livro homônimo de Robert Bloch (1959) e 

conta a história de Norman Bates (Anthony Perkins) um homem que vive sozinho 

com sua mãe idosa em um pequeno motel na beira de uma estrada. Norman possui 

claros transtornos mentais e um histórico de relações complicadas com sua mãe e 

amigos. Certo dia a jovem secretária Marion Crane chega ao motel após cometer um 

roubo e as consequências do encontro de Norman e Marion resultam na icônica 

cena do assassinato da secretária no chuveiro. 

O transtorno de Norman faz com que ele sinta impulsos difíceis de controlar e 

resultam em ações que ele não faria em sã consciência, como o assassinato da 

secretária, por exemplo. Após cometer o crime Norman não se lembra dos detalhes 

e acredita que o ato foi cometido por outra pessoa, pois os psicóticos acabam por 

criar, muitas vezes, uma realidade paralela, onde acreditam ver, falar e sentir coisas 

que não aconteceram na realidade.  

A obra de Hitchcock inspirou a criação da série de TV Bates Motel (2013-

2017), criada por Carlton Cuse, que conta tudo o que aconteceu antes do filme e 
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explora as origens dos personagens, a relação de Norman e a sua mãe e os gatilhos 

para que o transtorno de Norman se manifeste e faça-o agir de forma estranha. A 

cena do chuveiro não foi o primeiro assassinato de Norman Bates, na série o 

personagem estupra e degola uma de suas professoras, porém ao ser interrogado 

ele afirma categoricamente que não foi ele, pois em sua mente, de fato, não foi. Por 

conta do surto ele vê a sua mãe, Norma Bates (Vera Farmiga), conversando com ele 

e assumindo a autoria do crime, apesar deste diálogo nunca ter acontecido de 

verdade. 

No Brasil a obra A Paixão de Jacobina (2002) com roteiro de Leopoldo Serran 

e direção de Fábio Barreto ultrapassa a barreira da psicopatologia que, durante o 

filme, se confunde com questões éticas e sociais. O filme é baseado em fatos reais e 

inspirado no romance Videiras de Cristal (1990), de Luiz Antônio Assis Brasil. Nele a 

protagonista Jacobina Mentz (Letícia Spiller) acredita ser mediúnica e receber 

mensagens diretas de Jesus Cristo. A obra além de envolver questões da 

esquizofrenia ainda ressalta a relação dos transtornos mentais em movimentos 

sociais. Nas cenas, estão presentes: transtorno dissociativo com perda de 

consciência, embotamento afetivo, ambivalência, alucinações auditivas, alterações 

quantitativas da sensopercepção (visual) e ecmnésia1 (OLIVA, 2009). 

Em 2017 foi lançado o filme Fragmentado, escrito e dirigido por M. Night 

Shyamalan. A obra conta a história de Kevin Wendell Crumb (James McAvoy), que 

possui 23 personalidades distintas e orbita entre elas pela força do pensamento. 

Outra série da TV derivada de um filme é Hannibal (2013-2015), inspirada na 

franquia que teve início com O Silêncio dos Inocentes (1991) a série aborda a 

história de um agente do FBI que tem no Dr. Hannibal Lecter seu pior e mais 

importante aliado. 

 

1.4 Justificativa 

 Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), os transtornos mentais 

                                            
1
 Evocação alucinatória de ocorrências do passado. 
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atingem 1 a cada 10 pessoas no mundo, cerca de 700 milhões de pessoas, 

representando 13% do total de todas as doenças, porém, apenas 1% da força de 

trabalho mundial de saúde atua nesta área. Mas a vida e as relações das pessoas 

que sofrem com esse tipo de doença não dependem apenas de cuidados médicos 

especializados, dependem também de inclusão, a sociedade precisa se 

conscientizar da seriedade do problema e aprender como lidar com um psicótico. 

 A falta de orientação faz com que as pessoas não saibam identificar os 

sintomas e por consequência não dão a devida importância à situação, podendo 

causar ou agravar algum caso de psicopatia. Esse é o debate levantado 

recentemente sobre a série 13 reasons why (2017) da NETFLIX. A série inspirada 

no livro homônimo de Jay Asher, relata a história da personagem Hannah Baker 

(Katherine Langford) que comete suicídio e deixa fitas de áudio revelando as causas 

que a levaram a esse extremo.  

A série mostra de forma explícita o ato de suicídio de Hannah e atribui culpa a 

outros personagens. A maior parte do público se sensibilizou e aderiu a ideia de 

colaborar com a prevenção ao suicídio, porém parte significativa do público nas 

redes sociais julga de forma negativa a exposição deste problema de forma tão 

detalhada alegando que este pode ser um gatilho para o desenvolvimento de 

problemas ainda mais graves, o que se confirma em dados encontrados no manual 

de prevenção do suicídio para profissionais da mídia da OMS. 

Devem ser evitadas descrições detalhadas do método usado e de como ele 
foi obtido. As pesquisas mostraram que a cobertura dos suicídios pelos 
meios de comunicação tem impacto maior nos métodos de suicídio usados 
do que na frequência de suicídio. (PREVENÇÃO DO SUICÍDIO: UM 
MANUAL PARA PROFISSIONAIS DA MÍDIA, OMS, p.7, 2000, Genebra). 

Os criadores da série defendem o ponto de vista no documentário Tentando 

entender os porquês lançado pela NETFLIX. No documentário, elenco, equipe de 

produção e profissionais da área de saúde discutem as cenas. Brian Yorkey é o 

produtor e argumenta "Trabalhamos muito para que a cena não fosse gratuita, mas 

o objetivo era ser doloroso de assistir. Queríamos que ficasse muito claro que não 

há absolutamente nada que valha um suicídio" (Tentando entender os Porquês. 
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Produção de Brian Yorkey. Realização de Netflix. 2017) mencionando a importância 

de usar a riqueza de detalhes para chocar o público com os efeitos negativos do 

suicídio.  

 Considerando a relevância deste tema e todas as dificuldades que o cercam, 

por exemplo, a falta de informação, conscientização e representatividade na mídia 

de uma forma não caricata, sentimos a necessidade de pesquisar e transformar a 

informação num produto atraente que sirva não só para entreter, mas também para 

informar o público através da grande mídia fornecendo informações importantes 

como indicadores de risco, sinais de alerta, serviços de ajuda e grupos de apoio. 

 Outra função principal deste projeto é propor o diálogo através da 

interatividade com as redes sociais, gerando um grande debate, partindo de um 

caso fictício baseado num caso real, fazendo com que o público compartilhe entre si 

experiências pessoais do tema.  A importância da veiculação deste tipo de conteúdo 

é ressaltada pelo próprio manual da OMS quando diz que relatos feitos de maneira 

apropriada, acurada e cuidadosa, por meios de comunicação esclarecidos, podem 

prevenir perdas trágicas. (OMS, 2000, p.5). 

Parte da estratégia de viabilização do projeto é a exibição do produto em 

canais de PayTV. Nosso produto visa aproveitar um nicho de mercado, criado a 

partir da lei 12.485/2011, conhecida como a Lei da TV Paga, que exige uma 

demanda de 1.070 horas de conteúdo nacional e inédito para as programadoras de 

TV por assinatura, induzindo o aumento de canais brasileiros de espaço qualificado 

e uma maior proximidade de canais estrangeiros com o público brasileiro. 

O projeto conta também com uma vertente transmidiática de conteúdos que 

serão desenvolvidos especificamente para outras plataformas como web e mobile, 

expandindo as possibilidades de público alvo e residual e, por consequência, 

expandindo também as possibilidades de faturamento com mais espaços para 

publicidade2 e merchandising3. 

                                            
2
 Difusão de um texto que, feita por um veículo de comunicação, como: jornal, revista, televisão ou 

rádio, busca influenciar alguém a comprar um produto; propaganda. 
3
 Conceito da área do marketing que indica uma técnica de promoção de um produto, no local e 

tempo adequados. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo geral  

 O projeto tem como objetivo geral criar uma minissérie do gênero suspense 

com o tema psicose. Serão cinco episódios com 45 minutos de duração. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

● Criar o roteiro original dos cinco episódios existentes na série; 

● Produzir com qualidade o primeiro episódio completo da série; 

● Oferecer conteúdo extra, informativo em relação ao tema tratado. 

● Auxiliar e informar pessoas sem ou com escasso acesso ao assunto.  

● Criar um spin-off derivado da minissérie. 

 

1.6 Hipótese 

 O surto psicótico, mesmo quando ocorrido rapidamente ou em longo prazo, 

pode causar consequências relevantes. Nestas condições o indivíduo perde a 

capacidade de tomar decisões importantes, ou pior, tomá-las erroneamente, por 

acreditar que está em perfeito estado da razão.  

Um exemplo claro de tal convicção se encontra no livro Memórias de um 

doente dos nervos, onde Daniel Paul Schreber demonstra acreditar que não é uma 

pessoa que sofre de turvação da razão, mas pelo contrário, afirma: “Minha mente é 

tão clara quanto à de qualquer outra pessoa”. (Schreber, 1984 p. 8) 

 O relato autobiográfico de Schreber encanta Freud que o estuda 

rigorosamente, levando em consideração aspectos importantes como relações 

afetivas e até mesmo aspectos sociais, políticos e culturais vividos na época, 

buscando comprovar que Daniel pode ter tido influências que o levaram a tal 

doença.  

No livro A Clinica da Psicose (1988) Durval Checchinato afirma: 
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Na história de todo paranoico haverá sempre, como no caso de Schreber, a 
figura de um pai severo, esmagador, violento. No decorrer da vida, o 
reencontro com tal figura, como o trabalho estafante de Schreber ou sua 
responsabilidade de presidente, fará explodir a crise paranoica. As 
„humilhações‟ e as „rejeições‟ são sem dúvida deflagradores por excelência 
e, ao paciente como Schreber, não existe outra saída que partir para a 
criação de um mundo em que possa sobreviver, o mundo do delírio. 
(Checchinato, 1988 p.26). 

 Assim respondendo ao nosso problema de pesquisa, acreditamos que muitos 

fatores acontecidos na infância e adolescência, seja um trauma ou a simples 

convivência com algum indivíduo opressor, pode desenvolver a psicose no indivíduo, 

que ao sofrer algo parecido em sua vida adulta, traz a tona a tal doença através de 

surtos.  

Esse é o caso do personagem principal de nossa produção, que sofre com a 

rejeição de seu pai na adolescência e mais tarde a rejeição de sua quase noiva, 

junto a o estresse no trabalho, resultam em surtos que deixam a doença em 

evidência. 

 

1.7 Quadro Teórico 

A seguir apresentaremos conceitos, visões e abordagens de autores que 

tratam desde nossas escolhas de formatação para nosso produto, suas 

características e aplicações, até a identificação de público, análise concorrencial e 

viabilidade comercial. 

Para a construção da minissérie buscamos apoio na obra de Renata Pallotini, 

dramaturga, ensaísta, tradutora e autora da obra Dramaturgia de Televisão (1998), 

identificamos através da obra o poder do gênero ficcional diante do público. É 

possível dizer que a tela da TV acompanhada por uma boa história, torna-se uma 

fuga para o cansaço do dia-a-dia, levando o telespectador para dentro da história. A 

autora ainda ressalta a diferença entre os tipos de abordagem para diferentes 

produtos, o que justifica nossa escolha por criar uma minissérie. 

As minisséries hoje [...] se tornam ainda mais interessantes, pois 
desenvolve uma trama básica, à qual se acrescentam incidentes menores, 
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se assemelhando mais a um filme longo de cinema do que propriamente de 
uma novela em sua técnica de escrita. (PALLOTTINI, 2012, p.28) 

 

É importante ressaltar que a relação que pretendemos criar entre o público e 

o produto propõem uma maleabilidade, para que o acesso ao conteúdo não esteja 

vinculado somente a sua exibição em apenas uma plataforma ou horário fixo. Por 

meio da autora compreendemos que o público não pode ou simplesmente não 

pretende “imobilizar-se diante da TV por meses a fio; aliás, quase sempre ele tem 

mais o que fazer” (PALLOTTINI, 2012, p.35). 

Não basta compreender o produto e o público para a concepção de um 

projeto, precisamos entender os processos de transmissão da mensagem que o 

projeto quer passar até o público, por isso a obra de Arlindo Machado, pesquisador 

e curador de arte brasileiro, A Televisão Levada a Sério (2009) é sem dúvida um dos 

principais estudos já feitos abordando como tema principal a qualidade do conteúdo 

veiculado na TV. O autor contribui para uma compreensão de como a mensagem 

deve chegar ao público, por meio de um processo de repetições de variantes e 

invariantes. É necessário despertar o interesse do público, pois o modo de 

serialização metamórfico possui um “mecanismo interno de mutação que modifica o 

estatuto dos personagens de um episódio a outro, exigindo que o espectador 

reconsidere permanentemente o seu conhecimento e a sua apreciação da história” 

(MACHADO, 2009 p.93). 

As ficções contêm dentro de sua estrutura um modelo em comum identificado 

por Arlindo Machado como um “desequilíbrio estrutural, e toda evolução posterior 

dos acontecimentos consiste num empenho em restabelecer o equilíbrio perdido, 

objetivo que, em geral, só se atinge nos capítulos finais”. (2009, p.84).  

Syd Field, roteirista estadunidense e autor do livro Manual do Roteiro (2001), 

defende a importância dos pontos de virada dentro de uma história, pois (FIELD, 

2001 p.102) cada ponto de virada move a história adiante, no sentido da resolução, 

ou seja, a fim de restabelecer o equilíbrio perdido citado por Arlindo Machado 

(2009). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Curador_(artes)
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Os plot points de Filed são importantes para manter o paradigma do roteiro no 

lugar, ou seja, é muito fácil se perder na própria criação durante a escrita do roteiro, 

e nós não sabemos identificar quando entramos neste labirinto, portanto não se 

pode ver o paradigma de dentro do paradigma e é exatamente por isso que os plot 

points, ou pontos de virada, são essenciais, pois eles engancham uma ação em 

outra, ambas caminhando juntas para a resolução da história. 

 

1.8 Metodologia  

 O projeto utiliza a pesquisa qualitativa. Para o apoio teórico e resolução do 

problema levantado, buscamos basicamente informações existentes sobre o assunto 

na internet e livros da área de psicologia. Consultamos especialistas da área, que 

acompanharam de perto todas as informações citadas, a fim de que não haja 

discrepâncias. 

Como principal obra, nos baseamos no livro Memórias de um doente dos 

nervos (1903) livro escrito por Daniel Paul Schreber, um jurista psicótico, que relata 

seus surtos de forma tão clara e detalhada que desperta em Freud o interesse em 

interpretar o caso, mesmo que de forma indireta. 

Para o melhor entendimento e escolha de formato e meios de veiculação, 

buscamos analisar a obra de Arlindo Machado A Televisão Levada a Sério (2009) e 

também Dramaturgia de Televisão (2012) de Renata Pallottini, ambos nos deram 

melhor direção na confecção de um produto direcionado para a televisão.  

Após toda a junção do material teórico, partimos para a seleção de atores e 

toda elaboração da parte artística para a gravação do primeiro episódio da 

minissérie, o embasamento dessa parte se dá a partir de todo o aprendizado obtido 

durante o curso, desde técnicas de filmagem, até o trabalho de divulgação do 

produto final, resultando em um roteiro literário e um plano de direção. Toda 

caracterização do cenário e figurino dos personagens também foram criados a partir 

de aulas como Direção de arte e cenografia. 

Por fim chegamos à confecção do relatório final, onde tentamos transcrever 
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com detalhes todo o processo vivido, onde foi importante lembrar cada situação, 

cada uma necessária para o produto final se consumar. 

 

2. ANÁLISE E PLANEJAMENTO 

2.1 Gênero e formato 

A definição de gênero e formato é de extrema importância para que 

possamos entender do que se trata o produto e de que forma foi produzido. Para 

José Carlos Aronchi: 

[...] o estudo do gênero dos programas exige uma compreensão do 
desenvolvimento da televisão sob vários aspectos, inclusive o tecnológico. 
A identificação dos recursos para produção de um gênero permite o 
reconhecimento da tecnologia de áudio, dos efeitos especiais no vídeo, do 
uso de equipamentos, enfim, das aplicações técnicas aprimoradas em 
várias produções (ARONCHI, 2006, p.4). 

Segundo Aronchi, formato é uma nomenclatura para identificar a forma e o 

tipo da produção de um gênero de programa de televisão. Formato está sempre 

associado a um gênero, assim como gênero está diretamente ligado a uma 

categoria.  

O autor classifica as categorias em cinco divisões, Entretenimento (auditório, 

esportivo, humorístico, novela e etc); Informação (telejornal, entrevista, 

documentário e etc); Educação (educativo e instrutivo); Publicidade (chamada, filme 

comercial, política e etc) e outros (especial, eventos e religioso). 

O projeto foi definido dentro da categoria de entretenimento, gênero ficção em 

formato de minissérie. Nossa escolha é justificada por Sílvia Góis Dantas em 2015 

em seu artigo As séries televisivas no contexto da ficção nacional: uma 

aproximação, ao relembrar a autora Anna Maria Balogh em: 

Ao denominar as minisséries de “la créme de la créme” da ficção televisiva, 
Balogh (2004) já as diferencia dos demais produtos ficcionais pela sua 
qualidade. Trata-se de um formato, em geral, fechado, e que, justamente 
por isso, se distingue pela possibilidade de um produto mais bem acabado, 
produzido com mais tempo, apuro e marcas autorais, que proporcionam um 
espaço de teste para inovação das linguagens usadas pela ficção televisiva. 
(DANTAS,p.169,2015,apud,BALOGH, 2004). 
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 Para Jean-Pierre Esquenazi (2011) as séries se tornaram o gênero fictício 

favorito e ideal para o meio televisivo, tanto aos olhos do público quanto aos olhos 

das grandes redes de difusão e produtoras. A cada dia os apreciadores se 

multiplicam, e as séries televisivas evoluem a ponto de se tornarem mais criativas do 

que o próprio cinema.  

 A serialidade televisiva é mais rigorosa do que as outras formas de 

serialidade, pois uma das características mais importantes presente em sua fórmula 

é a duração dos episódios, esta deve ser “absolutamente constante” e para entender 

tal importância se faz necessário retomar o início da produção televisiva e relembrar 

o sincronismo que existe entre a grade de programação e a rotina cotidiana dos 

telespectadores.  

A situação da receção televisiva incitou os difusores a porem em prática 
políticas de programação capazes de inserir o espetáculo televisivo no 
interior da vida familiar. Além disso, procuraram conciliar as rotinas e os 
ritos familiares com a difusão dos programas, oferecendo encontros 
pontuais e precisos aos telespectadores. A sua regularidade permitiu a 
elaboração de uma mediacia eficaz: a competência da telespetaleitura não 
mais deixou de se aperfeiçoar. (ESQUENAZI ,2011,p.23) 

A constância exigida na duração de cada episódio faz com que seja 

imprescindível uma “cadência narrativa” que deve ser levada em consideração, não 

apenas nas divisões de início de final dos episódios, mas também nas divisões de 

blocos que serão separados pelos breaks comerciais4. 

Ao trabalhar um assunto tão complexo como uma doença psicológica é 

necessário que o desenvolvimento de toda a produção seja feita com tempo hábil 

para preparação de cada etapa com o máximo de atenção possível, garantindo um 

conteúdo mais consistente, que exige envolvimento do público, mas que 

compreende que esse público precisa de flexibilidade para acompanhar a história 

devido o curto tempo disponível diante da TV. 

A trama será dividida em cinco episódios de trinta minutos; cada episódio 

contará com um break e dois blocos, que não têm apenas interesse comercial, mas 

                                            
4
 Termo em inglês utilizado para se referir a intervalo comercial. 
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também uma função de organizar e garantir um momento para que o telespectador 

possa situar-se e permitir que sejam explorados os ganchos de tensão que cativam 

a audiência. 

Serão cinco episódios exibidos ao longo de uma semana. Tomando como 

base a narrativa seriada por Arlindo Machado (2009, p.83), no início de cada bloco 

uma pequena contextualização do que estava acontecendo antes para refrescar a 

memória e informar o espectador que não viu o bloco anterior com pequenos flashes 

dos principais acontecimentos, e no final um gancho de tensão, que visa manter o 

interesse do espectador até o retorno da série depois do break ou para o próximo 

episódio. 

A narrativa da série será única construída em torno de uma história principal e 

que tem uma continuidade que faz sentido no decorrer dos episódios. “A minissérie 

procura se conter num plot, num conflito básico, numa linha central de ação bem 

definida” (PALLOTTINI, 2012, p.29). 

Os acontecimentos giram em torno de um objetivo específico e cada passo 

dado pela personagem será um indício do que pode acontecer criando com isso um 

ambiente de tensão pela espera dos acontecimentos que aparecerão ao fim da 

história. 

Esse tipo de construção se diz teleológico, pois ele resume 
fundamentalmente num (ou mais) conflito(s) básico(s), que estabelece logo 
de início um desequilíbrio estrutural, e toda evolução posterior dos 
acontecimentos consiste num empenho em restabelecer o equilíbrio 
perdido, objetivo que, em geral, só se atinge nos capítulos finais. 
(MACHADO, 2009, p.84) 

Seguindo as tradições americanas de produção de ficção serializada seguem 

os modelos de serialização. 

A tradição da ficção televisual americana possui duas formas básicas de 
serialização: a serial e a serie. Serial (que, no Brasil, corresponderia à série) 
é o modo em que a narrativa acontece ao longo de episódios, com arcos 
dramáticos que atravessam diversos capítulos até uma conclusão. É a 
forma que predomina, por exemplo, nas telenovelas brasileiras. No caso do 
serial tipicamente americano, geralmente, os limites do arco dramático 
ocorrem dentro de uma temporada anual. Já a serie (que corresponderia ao 
nosso seriado) é a forma em que os arcos dramáticos têm o limite do 
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episódio – o desequilíbrio dramático ocorre no início do episódio e é 
resolvido no mesmo episódio. (MUNGIOLI. PELEGRINI, 2013, p.28). 

Os episódios se complementarão no decorrer da história, e se concluirão de 

fato no último episódio que dará sentido a história chegando então ao objetivo 

prenunciado desde o primeiro confronto da personagem principal. 

O modo de serialização predominante na narrativa da série é uma mistura 

que utiliza a variação e a metamorfose dos elementos narrativos. Segundo Arlindo 

Machado (2009 p.90) o grupo de tendências variáveis procura “extrair o máximo 

entre o jogo de variantes e invariantes ao longo do processo de repetição” presente 

na série, por exemplo, uma série com tema fixo mostra ao longo dos episódios 

diferentes formas de alcançar êxito na solução do conflito, o conflito é fixo, sempre 

igual e a variável está presente nas tentativas de sucesso para solução do conflito.  

A metamorfose como o próprio nome diz tem a intenção de redirecionar 

completamente a narrativa está presente na quebra dos valores evidenciados no 

início da série. Segundo Arlindo Machado (2009 p.93) o modo de serialização 

metamórfico possui um “mecanismo interno de mutação que modifica o estatuto dos 

personagens de um episódio a outro, exigindo que o espectador reconsidere 

permanentemente o seu conhecimento e a sua apreciação da história”. A 

característica principal que vai de encontro com esse modo de serialização é a 

mutação psicológica sofrida pela personagem Daniel Paulo que muda radicalmente 

de comportamento quando o estado de sua psicose piora após os traumas sofridos 

pelo mesmo. 

As referências de gênero e formato são alguns produtos de concorrência 

direta, por exemplo, Breaking Bad exibida pelo canal fechado AXN e Game of 

Thrones exibida pela HBO. Séries como The Blacklist e CSI têm como característica 

uma história seriada diferente por episódio, e uma série, ou seja, um fio condutor 

que liga os plot points de cada capítulo, gerando ao final um plot point principal que 

dá sentido à trama como um todo.  

Segundo Syd Field (2001, p.101), o ponto de virada (plot point) é um 

incidente, ou evento, que "engancha" na ação e a reverte noutra. Breaking Bad e 
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Game of Thrones também são referências, tem como características pontos de 

virada bem trabalhados que deixam uma grande expectativa entre um episódio e 

outro, além de boas deixas para a continuação da história em outras temporadas, 

características essas que também serão aproveitadas em nosso projeto.  

 

2.2 Público-Alvo 

Para o recorte de público iremos utilizar o conceito de marketing de 

segmentação, portanto seguiremos a segmentação que predomina nos produtos 

exibidos em canais fechados como AXN, FOX, Sony, TNT. O objetivo básico da 

segmentação é concentrar esforços em determinados alvos favoráveis para serem 

explorados comercialmente, em decorrência de sua capacidade de satisfazer a 

demanda dos focos, de maneira adequada. Cada segmento deverá ser constituído 

por grupos de telespectadores que apresentem o mínimo de diferenças entre si e o 

máximo de diferenças em relação aos demais segmentos (ALVES, 2003). 

Em um mundo globalizado pela conexão banda larga, o advento das novas 

mídias e das redes sociais pulverizou o acesso a um conteúdo vasto, ou seja, 

pessoas que não tinham muitas opções de entretenimento na TV, hoje, possuem um 

catálogo diversificado de conteúdo, pessoas de diversas idades, sexos e culturas 

estão conectadas por interesses em comum. 

Apesar de saber que hoje as séries e minissérie atraem públicos diversos, 

decidimos adotar as características de segmentação adotadas por Kotler, fazendo 

um recorte específico focado em jovens de 16 a 28 anos, interessados em tramas 

seriadas de suspense, conteúdos de qualidade e, sobretudo, interesses nas novas 

mídias, pois o público alvo deste projeto é o público que consome conteúdos da TV 

e Internet juntos, que participam ativamente das redes sociais e estão atentos às 

novas tendências e novidades do mercado digital. O público será convidado a 

participar ativamente da criação e circulação de novo conteúdo (JENKINS, 2006), 

reforçando ainda mais a cultura participativa, cada vez mais forte no mundo 

moderno. 
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2.3 Cross Media 

O comportamento do público mudou frente diversas telas e suas 

possibilidades, uma mesma pessoa pode dividir a atenção com o que é exibido na 

TV e com o que está na tela de seu smartphone, por exemplo, durante a season 

finale5 de Game of Thrones, foram milhões de telespectadores acompanhando 

simultaneamente o episódio pela HBO ao redor do mundo e ao mesmo tempo 

centenas dessas pessoas estavam comentando minuto a minuto o episódio via 

Twitter, o que coloca a série num dos assuntos mais comentados do mundo durante 

a exibição. 

A minissérie Sintomas possui um hotsite onde estão disponíveis cenas de 

bastidores, depoimentos dos membros da equipe envolvida na produção e uma 

sequência de cinco vídeos da psicóloga que nos acompanhou durante a produção 

do projeto e da minissérie, comentando os estágios e os sintomas da psicose de 

acordo com cada episódio. Durante o período de exibição da minissérie haverá um 

espaço de perguntas e respostas onde usuários, equipe e a psicóloga podem 

dialogar sobre o tema, essa ferramenta é fundamental para que exista o debate e a 

conscientização acerca dos transtornos psicóticos.  

Foram desenvolvidas ações para que o público interaja diretamente com o 

universo da trama e com os personagens, especialmente nas redes sociais que 

possuam a função stories6, pois será divulgado o cotidiano dos atores nas filmagens. 

Além disso, contaremos com interações ao vivo durante a exibição na TV. 

 No Facebook existirão posts diários sobre o universo da série, curiosidades 

de cada capítulo, trechos de episódios que já foram ao ar, chamadas para a exibição 

na TV e posts dedicados ao direcionamento de tráfego ao portal da série. Durante a 

                                            
5
 Season finale é um termo inglês que representa o final de uma temporada de episódios de 

determinado produto audiovisual. 
6
 Stories do inglês Histórias. É uma ferramenta presente em diversas redes sociais onde usuários 

compartilham momentos do seu dia e este registro é apagado automaticamente após 24 horas. 
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exibição na TV serão feitos posts com screenshots7 dos momentos mais importantes 

de cada episódio, chamando o público para debater nos comentários, o rumo da 

história. 

Já no Instagram os posts serão de fotos do backstage, da equipe de 

produção e de cenas importantes de cada episódio, além dos posts que serão feitos 

pelos próprios atores durante a exibição na TV. Cada dia da semana um ator 

diferente tomará conta do Instagram da série durante a exibição na TV e fará posts 

relacionados com a sua atuação no episódio, instigando a participação do público 

em resolver os temas abordados em cada capítulo. 

Pelo Twitter vamos acompanhar o feedback do público em tempo real, nele 

serão postadas curtas curiosidades sobre a série e serão respondidas as dúvidas, 

as críticas e as sugestões do público, principalmente durante a exibição na TV. 

Um canal no YouTube também foi criado e lá serão postadas cenas extras e 

making-off, sempre após cada episódio. Além disso, serão gravadas entrevistas e 

depoimentos de diferentes psicólogos, com intuito de explicar melhor cada fase e 

sintoma da doença.  

Todas as ações serão pautadas pelos episódios da trama principal, que será 

exibida na TV, porém os acontecimentos do spin-off irão interferir neste 

planejamento, intrigando o público e convidando-o para acompanhar as duas 

histórias. 

 

2.4 Viabilidade Comercial e Exibição 

Para a viabilização comercial da minissérie Sintomas foram desenvolvidas 

cotas de product placement8 e cotas de patrocínio convencionais9, com inserções na 

grade de programação da emissora que transmitirá a série. Além das cotas de 

patrocínio existe a receita oriunda da comercialização de espaço nos breaks de cada 

                                            
7
 Screenshot é uma palavra da língua inglesa que significa captura de tela. 

8
 Inclusão de marcas comerciais dentro de conteúdos de entretenimento e ficção, como se fossem 

adereços, por exemplo, bebidas, carros. 
9
 Comerciais dos patrocinadores durante a programação do canal.   
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episódio e de produtos licenciados. 

O investimento inicial para o início da produção parte da emissora, que 

financiará 40% do projeto com os próprios recursos. Os 60% restantes serão 

financiados a partir da comercialização de cotas de patrocínio e product placement. 

Product Placement é uma ferramenta de marketing direto, no caso da série 

Sintomas as empresas apresentarão seus produtos inseridos no contexto da 

narrativa, seja posicionado no cenário ou sendo consumidos por algum personagem. 

O alcance proporcionado pelo recurso, além de engajar consumidores em potencial 

do produto em questão, favorece e fortalece a imagem da marca no mercado ao 

destacar as qualidades de seus produtos, principalmente quando estes têm um 

papel relevante no desenrolar da história. 

As inserções comerciais negociadas nos breaks de cada episódio serão de 

inteira responsabilidade da emissora, assim como os lucros originados a partir 

destas inserções, exceto as negociadas previamente dentro das cotas de patrocínio, 

que servirão para financiar a produção. 

Entre os possíveis anunciantes podemos destacar empresas do ramo de 

bebidas, automóveis, roupas, ramo alimentício e tecnologia, por exemplo, a 

PepsiCo, que adquirindo uma das cotas de patrocínio poderá anunciar seus 

produtos dentro da série e em seus intervalos, como o refrigerante de cola Pepsi, 

que é destinado a um público que busca autenticidade e ousadia aliadas a um 

conteúdo de qualidade. 

Além disso, o projeto Sintomas atende as normas da ANCINE, Agência 

Nacional de Cinema, e da lei 12.485, conhecida como a lei da TV paga, para suprir a 

cota de conteúdo nacional no horário nobre da TV por assinatura. A lei serve de 

fomento para a produção nacional e viabiliza o financiamento do projeto no mercado. 

 

3. PRÉ-PRODUÇÃO 

3.1 Storyline 

 Daniel Paulo é um jovem advogado que vê sua vida desmoronar após ser 
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abandonado por sua namorada Helena. Tamanha decepção desperta em Daniel 

uma psicose ainda desconhecida. Ele passa a buscar respostas para seus 

problemas e descobre que seu chefe Zezão sempre o enganou, usufruindo de sua 

força de trabalho através de uma empresa de fachada para gerenciar o narcotráfico. 

 

3.2 Argumento  

Daniel Paulo Matarazzo, um advogado de 27 anos de idade, filho de um célebre 

advogado chamado João Paulo Matarazzo, um homem muito rígido e exigente para 

com o filho. Daniel está prestes a pedir sua namorada em casamento. Para ele o 

matrimônio é um dos únicos sonhos que ainda não realizou, já que possui uma 

importante carteira de clientes e defende uma das maiores empresas de transporte 

do país, a Transtop. 

O dono da Transtop, José Camargo Villela, também conhecido como Zezão, 

possui negócios em praticamente todas capitais brasileiras no ramo do transporte 

municipal e intermunicipal, porém, além disso, ele também possui negócios com o 

narcotráfico, sendo uma peça fundamental na logística de distribuição das drogas. 

Daniel Paulo passou de advogado das empresas de Zezão para amigo pessoal do 

magnata dos transportes em muito pouco tempo, mas ele não fazia ideia de como 

Zezão acumulara tanto dinheiro, ele jamais imaginou uma ligação entre seu amigo e 

o crime organizado. Daniel Paulo Matarazzo é conhecido no meio jurídico como o 

advogado mais honesto do país, sua conduta é exemplo dentro e fora dos tribunais 

e seu nome é constantemente citado nas salas de aula das faculdades de direito. 

Em meados de dois mil e dezesseis Zezão foi convidado pelos 

narcotraficantes a expandir o negócio, eles passariam a transportar drogas para os 

países vizinhos, mas, para isso, iriam precisar de um grande advogado para liberar 

os veículos nas estradas sem que o esquema fosse descoberto. Para isso o 

advogado teria que falar com as pessoas certas dentro de diversas instituições 

públicas nacionais e internacionais, portanto era imprescindível que soubesse 

exatamente o que e como estava fazendo. Imediatamente José Camargo Villela 
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pensou no seu amigo: Daniel Paulo Matarazzo. Zezão logo deu um jeito de o amigo, 

conhecido por sua honestidade, trabalhar sem saber a favor do narcotráfico 

promovendo-o a vice-presidente da empresa.  

Foram meses de serviços prestados por Daniel Paulo para os narcotraficantes 

sem saber. Certo dia Helena, namorada de Daniel, combina de encontrá-lo no 

escritório para um jantar. Eles se encontram no escritório da Transtop e logo descem 

para o estacionamento, porém Helena percebe, já no carro, que esqueceu seu 

celular na sala do namorado e se apressa em subir até a sala da vice-presidência 

para buscá-lo. Depois de pegar o celular Helena se depara com toda a equipe de 

Zezão conversando sobre todo o esquema de narcotráfico, surpresa tenta sair do 

local sem ser percebida, mas acaba se distraindo e chamando atenção.  

Incrédula com a situação Helena tem uma breve conversa com Zezão, se 

sente ameaçada e sai do local o mais rápido possível. Zezão ao perceber que 

Helena descobriu tudo, envia dois de seus subordinados atrás dela. Zezão deixa 

subentendido que caso Helena não deixe Daniel aquela noite e suma da vida dele 

Zezão mandará matar Daniel. 

Devido à demora Daniel resolveu subir para ver o que estava acontecendo, 

repentinamente ele entra no escritório e flagra ambos conversando. Após sua 

chegada Zezão e Helena se encerram a conversa e o casal volta para o carro. A 

caminho do restaurante Daniel percebeu Helena tensa e ambos foram 

surpreendidos há poucos metros do restaurante por dois homens numa moto que, 

em questão de segundos, dispararam diversos tiros em Daniel. Após o atentado 

Helena ficou aterrorizada e resolveu fugir para poupar a vida de Daniel, que foi 

levado para o hospital. 

Passam-se três meses e Daniel Paulo Matarazzo se transformou, entrou num 

duro processo de rejeição. Daniel encontra conforto no trabalho, porém o isolamento 

de tudo e de todos é inevitável, sua vida pessoal havia acabado. Foi então que ele 

passou a desenvolver sintomas de um transtorno psicótico: a psicose. Este 

transtorno era inócuo, uma vez que jamais se manifestou no advogado, porém agora 

estes transtornos estavam transformando Daniel Paulo mais uma vez, mas agora 
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para algo perverso, frio e misterioso. Toda essa transformação passou alimentar um 

sentimento de desconfiança em tudo e todos ao seu redor, gerando em sua cabeça 

paranoias contra Zezão. 

Após um ano Zezão estava muito envolvido com o crime organizado, porém 

ele era peixe pequeno e fazia parte de um plano muito maior. Quando o primeiro 

caminhão foi pego transportando drogas foi o nome de Zezão que foi para a fogueira 

e, com ele, toda sua imagem. Logo os parceiros de crime abandonaram o magnata e 

num acesso de ódio ele acaba assassinando o vereador Paulo Ricardo, um dos 

chefes do esquema. 

Nesse momento entram em cena Clara Fagundes e Mauro Antônio, dois 

investigadores da Polícia Civil famosos por solucionar os mais difíceis casos de 

homicídio. Zezão estava encrencado e precisaria da ajuda de alguém muito bom: 

seu amigo Daniel Paulo. 

A essa altura Daniel já havia criado motivos o suficiente para querer fazer 

algo contra Zezão, pois em sua mente Helena havia o abandonado por conta de um 

romance com Zezão. Daniel já não se importava se a causa que defendia era boa ou 

ruim, estava cego pela vingança que arquitetava em sua mente. 

Foram árduas semanas de julgamento, idas e vindas de tribunais quando 

finalmente chegou o dia do grande júri popular contra Zezão. Durante o transporte 

de Zezão para o tribunal um grande resgate liberta o magnata da justiça, porém ele 

não faz ideia de onde está indo. O resgate armado por Daniel faz parte de um 

severo plano de vingança. 

Ao chegar ao cativeiro, que fica dentro de uma propriedade distante da 

cidade, Zezão se encontra num local sujo, com condições subumanas de 

sobrevivência e assiste Daniel tomar sua empresa e seu patrimônio. O plano de 

Daniel é fazer Zezão sofrer pelo resto de seus dias, assim como ele mesmo sofreu a 

rejeição de Helena, além de humilhá-lo com sua ascensão. Será o fim ou um novo 

começo ainda mais perturbador? 
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3.3 Roteiro literário 

1  CENA 1 - INT/DIA - QUARTO DANIEL  1 

 

Em black ouvimos o pai de DANIEL esculachá-lo aos berros, JOÃO PAULO 

gritava que o filho jamais seria um bom advogado e que ninguém o respeitava 

na profissão. 

 

JOÃO PAULO V.O. 

Você é uma vergonha pra mim, você não 

é meu filho. Você é um lixo! Seu trabalho  

é uma merda, o que você faz é uma piada!  

Você é advogadozinho de porta de cadeia, jamais  

vai ter uma carreira.  

Eu tenho vergonha de você! 

 

Repentinamente Daniel acorda com o despertador do celular e se sente 

aliviado com o fim do pesadelo. Olha ao redor e sorri ao ver sua namorada 

HELENA ao seu lado, faz um leve cafuné em seu cabelo e se levanta em 

direção ao banheiro. 

 

CORTA. 

 

2  CENA 2 - INT/DIA - BENHEIRO DANIEL  2 

 

Daniel se arruma para o trabalho, porém apesar de estar aliviado com o fim 

do pesadelo demonstra estar incomodado com o que sonhou. 

 

CORTA. 

 

 

 

3  CENA 3 - INT/DIA - COZINHA DANIEL  3 

 

Daniel está servindo o café que acabou de preparar, Helena que havia 

acordado logo após Daniel chega na cozinha e o surpreende pelas costas. 

Ele se assusta, mas sorri ao perceber que é ela. 

 

HELENA 
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Bom dia gatão. 

 

 

DANIEL 

Bom dia amor. 

 

Daniel se vira e beija Helena. Ambos trocam carícias. 

CORTA. 

 

______________________________________________________________ 

 

 

4  CENA 4 - EXT/DIA - CARRO DANIEL  4 

 

Daniel está dirigindo para o trabalho ouvindo música e cantando no carro, 

mas é interrompido por uma ligação de ZEZÃO que ele atende via Bluetooth. 

 

DANIEL 

Fala chefe, bom dia! Estou indo 

já, acabei de passar a.. 

 

ZEZÃO 

Bom dia pra quem, Daniel? Tô te ligando pelo seguinte, 

o rato do Márcio tá me roubando nessa porra. 

 

DANIEL 

Márcio do financeiro? Como assim Zé? 

 

 

 

 

ZEZÃO 

Tem um rombo nas contas da Transtop, eu não tenho 

como pagar os peão e o sindicato já está no meu pé. 

(Zezão está alterado e com certo tom de preocupação na voz) 

 

DANIEL 

E cadê o Márcio? Não deixa ele sair daí, 

estou chegando! 
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ZEZÃO 

O filho da puta sumiu já. Sumiu ele, a esposa, 

tudo. Limparam tudo e sumiram. Voa pra cá, Daniel! 

 

Zezão desliga sem se despedir e Daniel bate no volante do carro bravo com a 

situação. 

CORTA. 

5  CENA 5 - INT/DIA - SALA DO ZEZÃO TRANSTOP  5 

 

Zezão fica irritado ao receber uma ligação do líder do sindicato que ameaça 

parar a empresa se o pagamento não for feito em dia. 

 

LÍDER SINDICAL - V.O. 

José eu vou foder a tua empresa! Ou 

você paga o que você tá devendo 

ou eu tiro tudo o que você tem. 

 

ZEZÃO 

Eu não tenho medo desse seu sindicato 

corrupto de merda, porra! Se você é 

homem vem falar isso aqui na minha cara porra 

 

LÍDER SINDICAL - V.O. 

Se eu sair daqui não vai ser pra cobrar 

mixaria. Vai ser pra acabar com você, Zezão. 

 

ZEZÃO 

Acabar comigo? Você?! 

VEM, MAS VEM AGORA SEU FILHO DA PUTA! 

 

Zezão joga o celular na parede e logo em seguida pede para que a secretária 

chame seu capanga. 

 

ZEZÃO 

Cíntia! Cíntia traga o Paulo agora! 

AGORA! 
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Zezão coloca as mãos na cabeça tentando figurar uma saída para essa 

situação, nesse momento Daniel entra na sala as pressas e entrega alguns 

papéis para Zezão. 

 

DANIEL 

Zé eu consegui rastrear os últimos 

passos do Mário. Ele não é tão esperto assim. 

 

ZEZÃO 

Que papéis são esses Daniel? 

 

DANIEL 

Eu consegui rastrear o cartão de crédito 

da esposa dele. Eles estão no Paraná, perto da 

fronteira com a Argentina. 

 

ZEZÃO 

Aquele filho da puta vai sair do país? 

 

DANIEL 

Já avisei alguns amigos meus da polícia, 

assim que ele botar a cara na rua eles 

pegam ele. 

 

ZEZÃO 

Se você descobrir o lugar exato onde 

esse rato se enfiou me avisa que eu 

vou resolver do meu jeito, Daniel! 
(batendo na mesa e olhando nos 

olhos de Daniel) 

 

DANIEL 

Mas Zé... 

 

Paulo então entra na sala e interrompe a conversa. 

 

PAULO 

Chamou patrão? 
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ZEZÃO 

É só isso Daniel. Resolve essa porra 

pra ontem! 

 

Zezão espera Daniel sair da sala e se levanta, vai andando devagar até 

Paulo, olhando nos olhos do capanga. 

 

ZEZÃO 

Paulo, aqueles filhos da puta 

do sindicato estão me ameaçando 

por causa dessa merda do Márcio. 

Vai lá e mostra pra eles quem 

é José Camargo Vilella! 
(ao dizer seu nome completo Zezão 

se afasta de paulo e abre os braços) 

CORTA. 

 

6  CENA 6 - INT/DIA - SALA APARTAMENTO DANIEL  6 

 

Helena está sentada no sofá tomando café, ao seu lado o notebook que usa 

para trabalhar e ela está conversando com uma amiga pelo celular. 

 

HELENA 

Oi amiga, tudo bom? 

Estou aqui no Dani, acabei perdendo 

a hora e dormindo aqui e olha.. foi a 

melhor coisa que eu fiz (risos). 

Mas estou indo pra casa já, se eu ficar aqui 

não consigo terminar esse artigo que é pra hoje. 

 

Helena se levanta e vai em direção da cozinha. 

 

CORTA. 

 

7  CENA 7 - INT/DIA - COZINHA APARTAMENTO DANIEL 

 7 

 

Helena chega na cozinha procurar leite na geladeira e em um dos armários e 

resmunga por não encontrar. 
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HELENA 

Não é possível, ele não faz compras! 

Nunca tem nada nessa casa.. 

 

A amiga de Helena responde com outra mensagem de voz e ela volta para a 

sala para ouvir. 

 

CORTA. 

 

 

8  CENA 8 - INT/DIA - SALA APARTAMENTO DANIEL  8 

 

Helena volta a se sentar perto do computador e do café e fica conversando 

com a amiga por mensagens de voz. 

  

 

 

AMIGA - V.O. 

Sabia que esse seu sumiço no 

grupo tinha nome e endereço (risos). 

Vocês deviam morar juntos logo amiga, 

você não sai daí! Quem sabe isso 

apaga seu fogo. 

 

HELENA 

Ah o Dani é ótimo e tal, ele é 

o homem da minha vida, mas você 

sabe tem que ir devagar.. um passo 

de cada vez. 

 

AMIGA - V.O. 

Menina não foi só a sua noite que foi 

MA RA VI LHO SA. Conheci um boy 

ótimo, tô saindo agora da casa dele. 

Que tal almoçarmos juntas pra eu te contar 

tudo? 

 

HELENA 
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Você não tem jeito (risos). 

Queria ir naquele japa perto de casa, que tal? 

 

AMIGA - V.O. 

Adorei. Te encontro lá em.. hmm.. uma hora. 

Pode ser? 

 

HELENA 

Tá bom então, vou me arrumar aqui. 

Até lá. 

 

Helena larga o celular no sofá e levanta para começar se arrumar. 

 

CORTA. 

 

 

 

 

 

 

9  CENA 9 - INT/DIA - ESCRITÓRIO SINDICATO  9 

 

Dentre a fresta da porta é possível ver Paulo apontando uma arma para 

alguém que está na frente dele. 

 

PAULO 

É o seguinte parceiro, 

você já tá enchendo o saco 

nessa porra! Você esqueceu 

quem manda nisso tudo aqui? 

Palhaço filho de uma puta! 

 

Paulo então joga as coisas da mesa no chão. 

 

PAULO 

Da próxima vez que a gente 

se encontrar você não sai vivo 

filho da puta! A partir de agora 

você não liga, não manda mensagem e 
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nem passa na porta do Zezão! Porra! 

 

Paulo bate na mesa e vai na direção da porta. 

 

CORTA. 

 

 

10  CENA 10 - INT/DIA - RESTAURANTE BISTRÔ AZUL 

 10 

 

Daniel está sentando na mesa do restaurante com sua Tia, ele demonstra 

muito carinho por ela e ela por ele. 

 

DANIEL 

Sabe tia, eu gosto do que eu 

faço, do Zezão, da Transtop, mas 

eu quero mais do que isso. Não 

quero ser só um advogado de 

Presidente Luis Inácio, quero 

crescer e meu pai fica falando 

isso sempre que ele me vê. Ele me 

enche com essa história de que 

tenho que ser tão bom quanto ele, 

eu quero ser bom mas não quero 

ser como ele. 

 

TIA 

Daniel meu filho, seu pai é assim 

desde moleque. Não tem jeito, 

você tem que deixar pra lá essa 

história dele. Você tem que viver 

sua vida, seus sonhos.. 

 

DANIEL 

Eu sei tia e eu quero viver tudo 

isso, levar Helena comigo, mas 

nessa cidade não dá. Olha onde eu 

trabalho, aquela empresa me 

consome vinte e quatro horas por 
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dia, sempre tem um rolo aqui e 

outro ali. 

 

TIA 

Mas ficar aqui na frente da tia 

reclamando vai resolver alguma 

coisa? Você tem que se mexer, a 

diferença começa por você! 

 

DANIEL 

Tipo levantar e ir enfrentar meu 

pai em São Paulo? 

(em tom de deboche) 

 

TIA 

Se quer saber? Isso mesmo. Começa 

acabando com o que te atormenta. 

Mas vem cá, você não tinha uma 

novidade para me contar? 

(começa a frase rindo do 

deboche de Daniel) 

 

Daniel tira uma caixinha com uma aliança do bolso, abre a 

caixinha e coloca em frente a tia. 

 

DANIEL 

Hoje a noite vou começar a fazer 

a diferença tia. Queria que você 

fosse a primeira a saber, vou 

pedir Helena em casamento! 

 

A tia pega a caixinha, admira a aliança e fica muito surpresa. 

 

TIA 

Daniel? Você está falando sério? 

Me conta como vai ser isso? 

 

O celular de Daniel toca e ele pede um minuto para tia. 
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Não conseguimos ouvir a voz da outra pessoa, mas Daniel muda 

completamente seu semblante e fica muito sério. 

 

DANIEL 

Alô? 

Isso, sou eu. 

Acharam o Márcio morto?! 

Não.. não, deixa que eu falo com ele. 

Até mais. Obrigado. 

 

Daniel termina a ligação, pede desculpas para tia, pois 

terá de ir embora sem terminar a conversa e deixa tudo 

pago. 

 

TIA 

O que aconteceu? Você está bem? 

Você falou de alguém morto, como assim? 

 

DANIEL 

É.. tia.. aconteceu uma coisa 

meio chata no trabalho. Como te 

disse, eles me consomem. É muito 

urgente, mil perdões, mas vou ter 

que ir agora pra lá. 

 

TIA 

Mas o que aconteceu Daniel? 

 

DANIEL 

Agora não posso falar tia, tenho 

que ir lá resolver. Toma aqui o 

dinheiro do almoço e para você 

pegar um táxi pra casa. 

 

TIA 

Mas.. Daniel. 

 

DANIEL 

Desculpa tia, tenho que ir. 
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Daniel se despede com um beijo apressado e vai direto para 

a Transtop. 

CORTA. 

 

 

11 CENA 11 - INT/DIA - PORTA DO RESTAURANTE JAPONÊS 11 

 

Helena e sua amiga saem do restaurante rindo.  

 

HELENA 

Amiga adorei nosso almoço, 

precisamos marcar mais vezes! 

 

AMIGA 

Por favor né gata? Você vai 

pra onde agora? 

 

HELENA 

Vou pra casa, a pé mesmo, 

é logo ali. 

 

AMIGA 

Vou chamar um Uber, preciso 

trabalhar ainda. Fazer o que né? 

 

HELENA 

Pois é (risos). 

 

Elas se despedem e Helena segue o caminho para um lado e a amiga chama 

um Uber pelo celular. 

 

CORTA. 

 

12 CENA 12 - EXT/DIA - PORTA DA TRANSTOP 12 

 

O carro de Daniel chega às pressas na porta da Transtop e ele desce 

correndo e entra direto na empresa. 

CORTA. 
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13 CENA 13 - INT/DIA - SALA ZEZÃO  13 

 

Daniel entra na sala e escuta o final da conversa de Paulo e Zezão. Fica um 

certo desconforto no ar e Daniel se mostra desconfiado. 

 

PAULO 

Eu resolvi seu problema 

no sindicato e com o 

filho da puta do Márcio. 

Mas a conta disso vai chegar patrão.. 

 

DANIEL 

Zé? Tudo bem? 

Vocês estão falando do 

Márcio? Vocês tem alguma 

coisa a ver com isso? 
(Daniel levanta um pouco seu tom de voz) 

 

ZEZÃO 

Eu fiquei sabendo agora do Márcio. 

Você acha que eu iria sujar minhas 

mãos com aquele filho da puta Daniel? 

 

Zezão se levanta e vai até Daniel e encosta no ombro dele. Com a cabeça 

acena para Paulo sair da sala. 

 

ZEZÃO 

Daniel foi uma fatalidade. 

Pelo menos aqui ele não rouba mais. 

Confia em mim, não tenho nada com isso. 

 

DANIEL 

Zé.. você tinha dito sobre 

resolver do seu jeito. 

Por favor, não faz isso, você não 

é só meu chefe, você é meu 

amigo. 

 



 

51 
 

ZEZÃO 

Pode deixar, confia em mim. 

 

 

CORTA. 

 

 

14 CENA 14 - INT/DIA - SALA DANIEL NA TRANSTOP  14 

 

Daniel está estático em sua mesa com as mãos na cabeça, está digerindo 

tudo que acabou de acontecer. O celular de Daniel começa tocar, era seu pai, 

Daniel reluta a atender. 

 

DANIEL 

Fala pai.. 

 

JOÃO PAULO - V.O 

Daniel, sua tia me falou que você 

vai casar. Qual teu problema? 

 

DANIEL 

O grande João Paulo e seus 

sermões. Pai agora estou ocupado, 

depois nos falamos pode ser? 

 

JOÃO PAULO - V.O 

Não, não pode! Quem você pensa 

que é? Um advogadozinho de 

Presidente Luis Inácio, que 

defende uma empresa de merda e 

mal se sustenta. Como você vai 

sustentar uma família Daniel? 

Parece que você não pensa, parece 

que não é meu filho! 

 

DANIEL 

Porra pai, valeu pelo incentivo. 

Acho que realmente não devo ser 

seu filho. Você não consegue 
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ficar feliz pelas minhas 

conquistas nem nada, nunca me deu 

um apoio. Você quer um reflexo 

seu em mim mas eu TENHO A MINHA 

VIDA! 

 

JOÃO PAULO - V.O 

Uma vida de merda, numa cidade de 

merda e vai ser um casamento de 

merda. 

 

DANIEL 

Melhor que o seu eu te garanto 

que vai ser. 

 

JOÃO PAULO - V.O 

O que? Você respeita a memória da 

tua mãe moleque.. 

 

DANIEL 

Respeitar? A memória? Você devia 

ter respeitado minha mãe em vida. 

Mas você nunca pensou nela ou em 

mim, você só pensa na sua 

carreira, no seu nome. Tem uma 

vida aqui fora do seu escritório, 

caso você não saiba. 

 

JOÃO PAULO - V.O 

Se olha no espelho e você vai 

saber porque ninguém te respeita. 

Você é advogado de mafioso, você 

me envergonha Daniel. 

 

DANIEL 

Eu? Advogado de mafioso? Se eu te 

envergonho tanto tenta me 

esquecer. 
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Daniel encerra a ligação, sai de sua mesa e vai até a cafeteira do outro lado 

da sala. Porém enquanto atravessa a sala tem um pico de stress, fica 

atordoado, perde os sentidos e esbarra em alguns móveis. Chegando até a 

cafeteira ele tenta servir um pouco de café, mas está tremendo e derruba a 

xícara no chão. Ele grita muito alto. Após o grito o surto começa a passar, ele 

respira fundo e decide que vai pensar em Helena e sobre como fará o pedido 

de casamento, tentando desviar a atenção dos problemas da empresa. 

 

CORTA. 

 

15   CENA 15 - INT/DIA - APARTAMENTO DE HELENA   15 

 

Helena está finalizando um artigo para publicar em seu blog quando recebe 

uma mensagem de Daniel. Ele diz que está tendo um dia difícil e queria sair 

para jantar.  

 

DANIEL - V.O. 

Oi amor.. hoje o dia está 

uma merda aqui na empresa. 

Não sei se consigo confiar no que 

o Zé me fala.. 

 

CORTA. 

 

16   CENA 16 - INT/DIA - SALA DE DANIEL   16 

 

Ainda escorado perto da cafeteira Daniel está trocando mensagens com 

Helena, está contando um pouco do que aconteceu durante o dia e fazendo o 

convite para o jantar, onde ele pretende pedi-la em casamento. Ele pergunta 

se ela pode encontrá-lo na empresa dali alguma horas, ela responde que vai 

finalizar um artigo e ir encontrá-lo na Transtop. 

 

DANIEL 

..cada hora é um problema novo. 

Tô que minha cabeça quer explodir! 

Estava pensando em jantar contigo, 

só nós dois pra relaxar. O que você acha? 

 

CORTA. 
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17   CENA 17 - INT/DIA - APARTAMENTO DE HELENA   17 

 

Eles trocam algumas mensagens, ela pergunta se está tudo bem, o que 

aconteceu e Helena demonstra que ficou feliz com o convite para o jantar. 

 

HELENA 

O que eu acho? Eu acho ótimo (risos) 

Com você qualquer coisa pra se fazer é 

ótima meu amor. Mas certeza que está 

tudo bem né? Não vejo a hora de te encontrar. 

 

DANIEL - V.O. 

Falando com você agora as coisas estão 

melhores. Passa aqui na empresa daqui uma 

hora e a gente vai naquele nosso restaurante. 

Pode ser? 

 

HELENA 

Pode sim! Até daqui a pouco. 

Te amo. 

 

Helena já tinha planos para aquela noite com uma colega que escreve para o 

mesmo blog que ela, porém ela ligou para outra jornalista para desmarcar o 

compromisso, pois iria sair com seu namorado. 

 

HELENA 

Oi Val, tudo bem? 

 

COLEGA -V.O 

Oi Lena. Tudo sim, por que? 

 

HELENA 

Val você vai querer me matar, eu 

sei, mas o Daniel teve um dia 

mega difícil no trabalho, está 

meio para baixo e me chamou para 
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jantar. Disse que tem uma 

surpresa.. algo assim.. 

 

 

COLEGA -V.O 

Imagina amiga! Não vou te matar, 

relaxa. Marcamos nosso vinho para 

outra noite, afinal não é sempre 

que recebemos um pedido de 

casamento né? 

 

HELENA 

Como assim? Para de ser louca 

Val, nós nem combinamos isso de 

casar. 

 

COLEGA -V.O 

Helena, por favor! Você acha que 

um jantar com uma surpresa é o 

que? Pra falar que ele vai 

terminar contigo é que não é né? 

 

HELENA 

Ahã, vai nessa boba. Ele não vai 

me pedir em casamento. De 

qualquer forma marcamos nosso 

vinho para amanhã a noite, pode 

ser? 

 

COLEGA -V.O 

Pode sim. Fico te esperando, 

beijos. 

 

HELENA 

Beijos Val. Obrigada viu? 

 

COLEGA -V.O 

Imagina. Tchau Lena. 
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Helena desliga e fica com essa ideia de casamento na cabeça, ela vai se 

arrumar alegre e deixa escapar alguns sorriso bobos ao pensar que a 

surpresa de Daniel poderia ser o pedido. 

 

 

CORTA. 

 

18   CENA 18 - INT/NOITE - SALA DE ZEZÃO   18 

 

Zezão entra em sua sala falando ao celular. Ele entra rápido e vai direto para 

sua mesa. Ele está marcando uma reunião na sede da Transtop para depois 

do horário de expediente dos funcionários. 

 

ZEZÃO 

Não, não.. Não venham agora não 

porra. Tá todo mundo aqui. Espera 

umas oito horas e você vem. Traz 

o vereador, aquele corno tem que 

participar do esquema caralho. 

-- 

Não nem fodendo. O Daniel não 

pode saber disso se não ele 

entrega a porra toda. O viado é 

todo certinho. 

-- 

Beleza. Te espero aqui então. Até 

mais. 

 

CORTA. 

 

19   CENA 19 - INT/NOITE - SALA DE DANIEL   19 

 

Daniel está no computador quando Helena abre a porta. Ele fica admirado 

com a beleza da sua namorada e levanta para abraçá-la. Ela deixa sua bolsa 

numa poltrona próxima da porta para abraçá-lo, foi um abraço forte e 

demorado, parecendo um abraço de despedida. Ela se demonstra 

preocupada com ele, conversam rápido e ele se apressa para sair. 

 

HELENA 
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Essa é a sala do melhor advogado 

do mundo? 

 

DANIEL 

AMOOOOR! 

 

 

 

HELENA 

Nossa, parece que faz três anos 

que não me vê. Está tudo bem? 

 

DANIEL 

Qualquer segundo longe de você já 

é muito pra mim. 

 

HELENA 

Meu Deus Daniel, quanta melação. 

Ou você aprontou ou vai me pedir 

algo. 

(em tom de brincadeira) 

 

DANIEL 

Vamos logo. Já estou fazendo hora 

extra nessa empresa. Vou só pegar 

minhas coisas. 

 

Ele volta pra mesa dele, pega carteira, chaves do carro e vai até Helena para 

irem embora. Eles saem da sala, porém Helena não percebe que está 

esquecendo a bolsa com a carteira e celular na poltrona do escritório de 

Daniel. 

 

HELENA 

Não vai me adiantar qual é a 

grande novidade da noite? 

 

DANIEL 

Hmm. Pensando bem? Acho que não 

em. 
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HELENA 

Então vamos.. 

 

No caminho do estacionamento eles passam por um grupo de homens, 

dentre eles um conhecido vereador, todos caminhando rumo a sala da 

presidência da empresa. O grupo e o casal se encaram ao se cruzarem e 

Helena comenta com Daniel a situação. 

 

HELENA (cont) 

Eu hein, povo esquisito. Ainda 

tem gente trabalhando essa hora? 

(quase um cochicho) 

 

DANIEL 

Estranho, você viu o vereador 

ali? Não estava sabendo de nada. 

Deve ser mais um dos rolos do Zé. 

Depois sobra pra mim. 

(em tom muito preocupado) 

 

 

 

HELENA 

Se vai sobrar pra você ou não é 

assunto pra amanhã, não vamos 

ficar com isso na cabeça né? Hoje 

é a nossa noite amor. 

 

Ela conforta ele com um beijo e ambos seguem pro estacionamento. 

 

CORTA. 

 

20  CENA 20 - INT/NOITE - ESTACIONAMENTO DA EMPRESA  20 

 

Chegando no carro Helena percebe que esqueceu a bolsa na sala de Daniel, 

ela avisa que vai voltar pra buscar e é pra ele ir pro carro esperar ela. 

 

HELENA 
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Minha bolsa! Putz, esqueci na sua 

sala. 

 

DANIEL 

Eu pego lá. 

 

HELENA 

Não! Você entra lá e não sai 

mais. Só pensa em trabalho. 

(em tom de brincadeira) 

Deixa que eu vou. Vai indo pro 

carro e me espera na porta. 

 

 

DANIEL 

Tá bom. Não demora. 

CORTA. 

 

21   CENA 21 - INT/NOITE - SALA DE DANIEL   21 

 

Helena pega sua bolsa na poltrona e sai da sala, no corredor porém ela 

escuta uma parte da conversa de Zezão com o grupo misterioso que havia 

acabado de chegar. 

 

HOMEM 2 

Zezão, você não está entendendo, 

preciso do seu advogado pra 

liberar os caminhões. Preciso 

trazer três toneladas da Bolívia 

pro porto de Santos caralho. 

 

ZEZÃO 

Porra já te falei que o filho da 

puta do Daniel não participa 

disso. Ele tem que liberar sem 

saber essas porras, vou dar meu 

jeito. Calma. 

 

VEREADOR 
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Porra Zezão ou caga ou sai da 

moita. Precisamos dessa remessa 

na Europa semana que vem. 

 

ZEZÃO 

Eu dou um jeito nisso amanhã sem 

falta. Os caminhões estão onde? 

 

HOMEM 2 

Na fronteira. Só esperando seu 

menino mexer os pauzinhos dele. 

 

Nesse momento Helena derruba um objeto de decoração. Surpreendendo 

Zezão, que acreditava que não havia mais ninguém na empresa. 

 

ZEZÃO 

Quem está aí porra? 

 

Zezão se levanta e vai rapidamente até a porta e encontra Helena assustada. 

 

ZEZÃO (cont) 

Helena?! O que você está fazendo 

aqui caralho? 

 

Ele vai até Helena, a segura forte pelo braço e olha em volta para se 

assegurar que não há mais ninguém por perto. 

 

ZEZÃO (cont) 

É o seguinte. Você não ouviu nada 

aqui. Vou ser direto contigo, se 

você abrir o bico eu acabo com o 

Daniel, eu mato aquele filho da 

puta, entendeu? Você não quer 

foder o cu do palhaço agora, ou 

quer? 

 

Helena está em choque com essa face de Zezão e não consegue responder. 

Zezão escuta Daniel chegando e solta Helena. 
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ZEZÃO (cont) 

Bom. Você está avisada. 

 

Daniel chega no corredor, olha a cena, imediatamente reage com estranheza 

e chama por Helena. 

 

DANIEL 

Helena? Pegou sua bolsa? 

 

ZEZÃO 

Daniel, como você não avisou que 

Helena estava aqui? Estávamos 

falando sobre quanto tempo que 

não nos víamos, né Lena? 

 

 

HELENA 

Pois é. Fazia tempo. Vamos amor 

se não vamos nos atrasar. 

 

Helena da as costas para Zezão, vai até Daniel e ambos voltam para o 

estacionamento. Zezão não esconde um sorriso sacana no rosto, espera eles 

saírem, balança a cabeça sorrindo e volta para sua sala. 

 

3.4 Storyline dos episódios da Minissérie 

3.4.1 Storyline Capítulo 1 

Zezão descobre que está sendo roubado por um funcionário, Daniel tenta 

achar uma boa solução, mas Zezão acaba resolvendo as coisas do seu jeito. Daniel 

decide pedir Helena em casamento, porém ela descobre o envolvimento de Zezão 

com o narcotráfico e ele ameaça matar Daniel caso ela conte alguma coisa. 

 

3.4.2 Storyline Capítulo 2 

Zezão encomenda um atentado contra Daniel e Helena para mantê-la quieta. 
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Assustada Helena decide fugir e deixa Daniel no hospital. Daniel não entende o 

porquê do atentado e nem do sumiço de Helena e começa a buscar respostas, ele 

dispara o primeiro gatilho: o abandono. 

3.4.3 Storyline Capítulo 3 

Tempos se passaram e Daniel sofre com as transformações de seu 

comportamento com as pessoas, principalmente contra Zezão. Dias depois um dos 

caminhões de Zezão é pego pela polícia e seu nome figura na mídia como suspeito, 

tal exposição faz com que Zezão seja convocado para uma reunião onde os líderes 

o iriam afastar do esquema. Tomado por grande desespero Zezão dispara contra um 

dos chefes do bando, o vereador Paulo Ricardo, e foge. 

3.4.4 Storyline Capítulo 4 

 O crime estava sendo investigado por Clara Fagundes e Mauro Antônio 

famosos por solucionar grandes casos. Zezão entra em contato com Daniel para 

pedir ajuda em sua defesa, Daniel concorda em defendê-lo, mas dominado por um 

sentimento de traição cria um plano. Durante o trajeto para o tribunal o carro de 

Zezão é sequestrado e levado para um lugar desconhecido. 

3.4.5 Storyline Capítulo 5 

 Ao chegar no local Zezão desce do carro e encontra Daniel num local sujo e 

abandonado. Zezão acha que foi resgatado, mas é surpreendido quando percebe 

que tudo faz parte de um plano de vingança elaborado por Daniel que a partir de 

então mantém Zezão em cárcere privado. Vivendo em condições sub-humanas 

Zezão vê Daniel tomar todo seu império e Daniel sacia seu desejo por ver Zezão 

sofrendo como ele mesmo sofreu. 

 

3.5 Storyline dos episódios do Spin-off 

3.5.1 Storyline Capítulo 1 

 Helena é estudante de jornalismo, está em seu quarto fazendo sua pesquisa 
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de TCC que falará sobre o narcotráfico, quando vê pela janela seu pai entrando em 

um carro preto com mais dois homens mal encarados, ela acha estranho e decide 

verificar, o pai nervoso alega que está tudo bem. Novamente dentro de casa, Helena 

decide ler parte de seu projeto para sua mãe que ao ver do que se trata, fica 

nervosa, deixando Helena intrigada. 

3.5.2 Storyline Capítulo 2 

Helena está almoçando com uma amiga  e conversando sobre seu projeto de 

TCC, conta que irá fazer uma investigação, a amiga se anima, mas Helena mostra 

estar intrigada pela falta de interesse de sua mãe. Chegando em casa tenta mais 

uma vez despertar o interesse de sua mãe para seu projeto, dessa vez na frente de 

seu pai que fica furioso e diz ser um projeto horrível, desmotivando-a. 

3.5.3 Storyline Capítulo 3 

 Helena continua com seu projeto e passa a investigar um grupo criminoso, vai 

atrás de dois homens e acaba indo parar em uma das maiores favelas da cidade, é 

pega por esse grupo que a leva para o chefe, nesse momento ela descobre que o 

chefe do grupo criminoso e de todo o narcotráfico é seu próprio pai. 

3.5.4 Storyline Capítulo 4 

 Helena está em choque após a descoberta, seu pai conta sobre todo o 

esquema, ela não quer ouvir, vai para casa e encontra sua mãe aos prantos, elas 

discutem, Helena pega algumas roupas e vai para a casa de uma amiga e pede para 

passa alguns dias lá.  

 

3.5.5 Storyline Capítulo 5 

 O pai de Helena a procura, Helena não quer vê-lo, mas ele diz ser importante. 

Eles se encontram e ele diz que está com uma doença em fase terminal e ela 

precisará cuidar dos negócios. Helena com medo de se envolver decide mudar de 

cidade e começar uma nova vida, mesmo que isso inclua perder seus pais. Se muda 

para uma cidade chamada Presidente Luís Inácio. 
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3.6 Ficha de personagens 

3.6.1 Daniel 

NOME: Daniel Paulo Matarazzo 

ALTURA: 1,70 

IDADE: 27 anos 

LOCAL DE NASCIMENTO: São Paulo - SP 

COR, COMPRIMENTO E ESTILO DO CABELO: Cabelo preto, ondulado, curto. 

RAÇA/NACIONALIDADE: Brasileiro 

SOTAQUE: Voz forte, com leve r paulista. 

RELIGIÃO: Cristão não praticante 

ESTADO CIVIL: Namorando 

DESVANTAGENS: Insegurança 

SAÚDE GERAL: Sem problemas de saúde aparente, corpo levemente atlético. 

ESTILO DE ROUPA QUE USA: Camisa social lisa, jeans ou calça social. 

CORES FAVORITAS: Azul e preto 

IRMÃOS/IRMÃS: Filho único  

RELAÇÃO COM OS PAIS: Tinha uma ótima relação familiar até sua adolescência, 

porém com a morte de sua mãe seu pai passou a ser um pesadelo em sua vida, 

sempre o desmerecendo e não o valorizando. 

MEMÓRIAS DA INFÂNCIA: Uma infância feliz, com uma vida boa, tanto financeira 

como familiar. 

FORMAÇÃO EDUCACIONAL: Ensino superior completo em direito.  

OCUPAÇÃO: Advogado na empresa de Zezão.  

ONDE O PERSONAGEM MORA: Apesar de ter crescido em uma casa luxuosa hoje 

mora em um apartamento bonito e bem localizado. O local possui um aconchegante 

e acolhedor. 

AMIGOS E AMIGAS: Poucos amigos, porém os que possuem são verdadeiros, 

estão ao seu lado desde sua adolescência. 
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BICHOS DE ESTIMAÇÃO: Não Possui 

INIMIGOS: Não possui, sempre muito educado e simpático com todos, amável. 

TRAÇOS DE PERSONALIDADE: Rapaz educado e simpático, inteligente e focado 

em tudo o que faz, porém é assombrado por sua insegurança que veio por conta das 

palavras de seu pai. 

O QUE O PERSONAGEM TEME: Ser um advogado fracassado como seu pai diz 

que é. 

DO QUE O PERSONAGEM SE ORGULHA: De suas conquistas próprias sem ajuda 

de seu pai. De sua linda namorada Helena. 

DO QUE O PERSONAGEM SE ENVERGONHA: De seu pai 

VISÃO DA VIDA: Otimista 

AMBIÇÕES: Ser um advogado de sucesso. 

VISÃO SOBRE POLÍTICA: De esquerda, mas não se envolve muito. 

COMO O PERSONAGEM SE VÊ: Como uma boa pessoa, mas se minimiza perto de 

muitos. 

PROBLEMA ATUAL: Insegurança  

COMO IRÁ PIORAR: Após seus o abandono da namorada 

 

3.6.2 Zezão 

NOME: José Camargo Villela 

ALTURA: 1,70 

IDADE: 42 ANOS. 

LOCAL DE NASCIMENTO: Ribeirão Pires - sp 

COR, COMPRIMENTO E ESTILO DO CABELO: Cabelo grisalho, ondulado, curto. 

RAÇA/NACIONALIDADE: Brasileiro 

SOTAQUE: Voz malandra, carregada de gírias e palavrões. 

RELIGIÃO: Cristão 

ESTADO CIVIL: Casado 

DESVANTAGENS: Sedentário, prepotente e levemente arrogante. 
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SAÚDE GERAL: Inativo, se problemas de saúde aparente, bebe e é fumante. 

ESTILO DE ROUPA QUE USA: Camisa estampada ou listrada, manga curta, botões 

superiores quase sempre abertos. 

CORES FAVORITAS: vermelho e preto. 

IRMÃOS/IRMÃS: Uma irmã mais nova 

RELAÇÃO COM OS PAIS: Conturbada desde criança, mas os pais estão mortos. 

MEMÓRIAS DA INFÂNCIA: Uma infância pobre, numa família complicada e com 

muitas brigas. Sua mãe era constantemente agredida pelo pai alcoólatra. Eles 

morreram há muito tempo em um acidente de caminhão. 

FORMAÇÃO EDUCACIONAL: Ensino médio completo, através do supletivo, 

manhoso e pouco chegado à leitura.  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Sempre foi funcionário, sempre fez "bicos" e deu 

seu jeito de ganhar dinheiro. Hoje é empresário. 

OCUPAÇÃO: Dono de uma empresa de transportes e envolvido com o narcotráfico.  

ONDE O PERSONAGEM MORA: O personagem ainda mora em uma casa grande, 

porém vazia, a atmosfera emocional é infeliz e solitária, pois não tem amigos de 

verdade apesar de ter muitos ao seu redor. 

AMIGOS E AMIGAS: Poucos amigos de verdade, mas está sempre rodeado de 

pessoas que o acompanham por interesse. 

BICHOS DE ESTIMAÇÃO: Não Possui 

INIMIGOS: Possui alguns desafetos por conta do seu envolvimento com o tráfico e 

seu grande cargo em uma empresa, porém é respeitado. 

TRAÇOS DE PERSONALIDADE: Extrovertido, dominador, interesseiro, senso de 

humor sarcástico e vingativo. 

TRAÇO MAIS FORTE: Confiança. 

O QUE O PERSONAGEM TEME: Perder tudo o que tem e voltar a ser o que era 

antes da riqueza.  

DO QUE O PERSONAGEM SE ORGULHA: Do patrimônio. 

DO QUE O PERSONAGEM SE ENVERGONHA: Do seu passado miserável. 

VISÃO DA VIDA: Idealista 
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AMBIÇÕES: Ficar ainda mais rico e conquistando o que desejar. 

VISÃO SOBRE POLÍTICA: Está sempre ao lado de quem está ganhando e pode 

ajudá-lo 

COMO O PERSONAGEM SE VÊ: Como alguém superior a qualquer um. 

COMO O PERSONAGEM É VISTO PELOS OUTROS: Grande empresário, mafioso 

e importante na sociedade. 

COISA MAIS IMPORTANTE A SABER, SOBRE ESSE PERSONAGEM: Ele é 

ambicioso e fará qualquer coisa pra conseguir o que deseja.  

PROBLEMA ATUAL: Solidão.  

COMO IRÁ PIORAR: Após o único amigo de verdade abandoná-lo por conta da 

traição. 

 

3.6.3 Helena 

NOME: Helena Scoti 

ALTURA: 1,65 

IDADE: 25 anos 

LOCAL DE NASCIMENTO: Campos do Jordão - SP 

COR, COMPRIMENTO E ESTILO DO CABELO: Cabelo liso, comprido, castanho. 

RAÇA/NACIONALIDADE: Brasileira 

INFLUÊNCIAS REGIONAIS: Calma, traços delicados e suaves, porém 

psicologicamente forte. 

SOTAQUE: Voz mansa, leve sotaque do interior e educada nas palavras. 

RELIGIÃO: Cristã não praticante 

ESTADO CIVIL: Namorando 

DESVANTAGENS: Leve carência e muitas vezes as emoções predominam sobre a 

razão. 

ATLÉTICO? INATIVO? SAÚDE GERAL: Faz algumas atividades físicas 

regularmente, tem boa saúde, é magra e possui hábitos saudáveis, apesar de não 

se preocupar tanto com isso. 
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ESTILO DE ROUPA QUE USA: Vestidos, roupas mais soltas e leves, sempre em 

tons claros e alegres, às vezes estampas. 

CORES FAVORITAS: Pêssego e amarelo. 

IRMÃOS/IRMÃS: Filha Única 

RELAÇÃO COM OS PAIS: Relação estável, porém um pouco distante. 

MEMÓRIAS DA INFÂNCIA: Sua infância foi feliz, em um bairro de classe média 

onde nunca lhe faltou nada. Sempre foi cheia de amigos e colegas que a 

acompanharam durante muito tempo. 

FORMAÇÃO EDUCACIONAL: Superior completo em Jornalismo. Tem o habito de 

ler com frequência. 

OCUPAÇÃO: Jornalista home office, escreve para um blog sobre politica.  

ONDE O PERSONAGEM MORA: Centro da cidade, em um apartamento pequeno, 

mas bem localizado. 

AMIGOS E AMIGAS: Alguns bons amigos da época de faculdade. Ela é 

comunicativa, cria novas amizades facilmente. 

BICHOS DE ESTIMAÇÃO: Um gato. 

INIMIGOS? POR QUÊ: Zezão se torna um inimigo quando ela descobre seus 

segredos com o narcotráfico. 

TRAÇOS DE PERSONALIDADE: Justa, extrovertida e emocional. 

TRAÇO MAIS FORTE: Emoção 

VISÃO DA VIDA: Otimista 

AMBIÇÕES: Ser uma jornalista de sucesso. Constituir uma família. 

VISÃO SOBRE POLÍTICA: De esquerda, porém por escrever sobre o assunto, tenta 

ser o mais imparcial possível. 

COISA MAIS IMPORTANTE A SABER, SOBRE ESSE PERSONAGEM: Possui um 

leve ar misterioso importante para a trama. 

PROBLEMA ATUAL: Medo 

COMO IRÁ PIORAR: Com as ameaças de Zezão. 
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3.7 Casting 

Após a finalização do roteiro, foi o momento de decidirmos quem seriam os 

atores a dar vida aos nossos personagens. Por conta da pouca verba de produção, 

teríamos que encontrar quatro atores que aceitassem atuar em troca apenas de 

material para portfólio. 

Fizemos então um anúncio em três grupos no facebook, voltados para 

divulgação de testes artísticos. Muitos atores nos enviaram seu material, então 

decidimos fazer uma pré-seleção e chamar os melhores para o teste.  

Realizamos dois dias de seleção e encontramos atores para ocuparem os 

papéis de Zezão e Helena, porém nenhum ator se encaixou, no perfil de nosso 

personagem principal Daniel. Entramos então em um site especializado em 

divulgação de material de atores e entre vários nos chamou atenção o ator Rafael 

Costa. O convidamos para fazer um teste e então não tivemos mais dúvidas de 

quem seria o papel. 

Perto de iniciarmos as gravações mandamos e-mails de confirmação para 

todos os atores selecionados, porém o ator para personagem Zezão e a atriz para 

personagem Helena por problemas pessoais e complicações de datas, tiveram que 

deixar o projeto. 

Nesse momento ficou muito tarde para realizar outro casting, então nosso 

ator Rafael Costa indicou a atriz Cristina Rioto (atriz com quem já havia trabalhado 

anteriormente) para o papel de Helena e nosso orientador Lucas Cangelli nos 

indicou o ator Rafael Procópio. Ambos foram impecáveis em seus respectivos 

papéis, como se estivessem conosco desde o início do projeto. 

Para os personagens Paulo e Tia decidimos convidar dois atores que 

conhecemos e se encaixaram perfeitamente no papel, o ator Rony Simão e a atriz Gi 

Vincenzi. 

 

3.8 Caracterização dos locais 

 A trama se passa em uma cidade fictícia, pelo fato de buscarmos algo 
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intimista, uma cidade pequena onde as pessoas se conhecem e vivem de acordo 

com suas respectivas classes sociais. Na cidade de Presidente Luís Inácio estão as 

casas de Helena e Daniel e a empresa Transtop, onde Daniel e Zezão trabalham. 

 

3.8.1 Transtop 

A empresa é do ramo de transporte, de médio porte que conta com 

aproximadamente uma frota de 20 caminhões e ônibus, seu escritório um local 

prédio localizado nos fundos do estacionamento. Lá trabalham todos os dias cerca 

de 30 funcionários, distribuídos entre salas, contendo uma área de recepção, uma 

área administrativa e a direção, com salas multiuso e de reuniões. 

3.8.2 Casa de Daniel 

 Para a casa de Daniel, buscamos algo simples, porém com características de 

luxo, pois apesar de ter vindo de família rica e vivido sua vida inteira em uma casa 

grande, é humilde. Mora em um apartamento comum, com dois quartos, sala, 

banheiro e cozinha. Buscamos um lugar com traços marcantes e certa elegância da 

qual Daniel usufruiu e se acostumou durante a vida. 

3.8.3 Casa de Helena 

Apenas uma cena acontece na casa de Helena e está cena será em seu 

quarto. Por conta disso, buscamos um lugar que traga em sua decoração toda a 

personalidade de Helena. Um quarto com tons claros com detalhes, descolados. 

Uma cama de solteiro e uma escrivaninha com seu computador e uma pilha de cds 

de rock. 

 

3.9 Referências criativas e estéticas 

3.9.1 Cenário 

Para a criação de nosso cenário principal, buscamos nos inspirar em um 

estilo tradicional, sem tendências aparentes, apenas um local sem muita poluição 



 

71 
 

visual, com o intuito de mostrar a organização inicial de nosso personagem Daniel. 

O estilo tradicional pode ser simples ou luxuoso, em nosso caso optamos pelo 

simples, por conta da personalidade humilde de Daniel. 

No decorrer do episódio, os cenários e elementos ao seu redor, se tornam 

mais poluídos, demonstrando cada vez mais, a mudança de estado de Daniel. 

A delegacia da série Dupla Identidade (2014) escrita por Glória Perez e 

dirigida por René Sampaio e Mauro Mendonça Filho, é muito próximo do ambiente 

que imaginamos para a Transtop. Um lugar amplo, com vários ”setores” de trabalho, 

uma mesa para cada funcionário e também salas individuais, com mesas de 

escritório, janelas amplas com persianas. 

 

 

Figura 1 - Referência de cenário Transtop. Série Dupla Identidade; Temp 1; Ep 1. 
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Figura 2 - Referência de cenário Transtop. Série Dupla Identidade; Temp. 1; Ep 1. 

 

Para o apartamento de Daniel encontramos inspiração na novela Rock Story 

(2016) escrita por Maria Helena Nascimento e dirigida por Dennis Carvalho . O 

interior da casa do personagem Gui (Vladimir Brichta) tem muitos traços do que 

imaginávamos para o apartamento de Daniel. O local possui muito da decoração em 

vidro e madeira, trazendo um ar moderno e com personalidade, cheio de quadros e 

objetos vintage. 

 

 

Figura 3 - Referência casa de Daniel; Novela Rock Story, 2016 (Foto: Reprodução Globo). 
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Figura 4 - Referência casa de Daniel; Novela Rock Story, 2016 (Foto: Reprodução Globo). 

  

Figura 5 - Referência casa de Daniel; Novela Rock Story, 2016 (Foto: Reprodução Globo).  

 

3.9.2 Fotografia e Iluminação 

A fotografia da minissérie Sintomas trabalha com tons frios e próximos do 

azul, pois no audiovisual, tons de azul remetem a noite, introspecção, frieza e 

tristeza. 
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Figura 6 - Referência fotografia; Série Bates Motel; Temp. 1; ep 2. 

 

 Assim como em Bates Motel a minissérie Sintomas utiliza o contraste com um 

fundo amarelo para evidenciar a frieza e o mistério do personagem. A relação entre 

luz e sombra é outro recurso indispensável, pois a sombra revela uma outra face do 

personagem, com um ar sombrio e sádico, é possível observar essa relação também 

em Bates Motel. 

 

 

Figura 7- Referência fotografia; Série Bates Motel; Temp. 1; ep 1. 
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 Em House of Cards também é muito explorada a relação de luz, sombra e 

contraste das cores. Mesmo em cenários mais claros é possível enxergar os tons 

frios em primeiro plano, afinal eles auxiliam na construção do personagem de Frank 

Underwood, marcado por ser frio, calculista e ardiloso. 

 

 

Figura 8- Referência fotografia; Série House Of Cards; Temp. 1; ep 1. 

 

Figura 9 - Referência fotografia; Série House Of Cards; Temp. 1; ep 2. 

 

 Essas referências foram usadas na concepção estética de Sintomas, pois o 
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personagem Daniel Paulo desperta um transtorno inócuo e desenvolve uma 

personalidade fria, sombria e vingativa, além disso, o fato desta personalidade em 

surto dividir espaço com a personalidade sã de Daniel reforça a ideia de contraste 

que é impressa na tela através das sombras e das cores azul e amarelo. 

 Além das cores os enquadramentos e movimentos de câmera também 

auxiliam a narrativa, por se tratar de um personagem que está desenvolvendo um 

transtorno e está apresentando os primeiros sintomas, optamos por trabalhar com 

planos que revelem detalhes de comportamento e expressão. Na série Lie To Me o 

Dr. Cal Lightman é capaz de descobrir se alguém está mentindo através das 

pequenas reações nos rostos dos pacientes, por este motivo a série trabalha com 

muitos planos fechados e em detalhe, assim como na minissérie Sintomas. 

 

 

Figura 10 - Exemplo de enquadramento. Série Lie to Me; Temp. 1; Ep 1 



 

77 
 

 

Figura 11 - Exemplo de enquadramento. Série Lie to Me; Temp. 1; Ep 1 

Os enquadramentos utilizados podem auxiliar e reforçar determinadas 

características de alguns personagens e situações. Por este motivo, assim como em 

House of Cards, utilizamos na minissérie Sintomas os planos plongée e contra 

plongée para acentuar diálogos que envolvam relação de poder entre um 

personagem e outro. 

 

 

Figura 12 - Exemplo de enquadramento. Série House Of Cards; Temp. 1; Ep 3 
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3.9.3 Paleta de Cores 

A partir de algumas referências criamos a paleta de cores que utilizamos na 

concepção de objetos, cenários e tudo que compõe as cenas de Sintomas. 

Trabalhamos predominantemente em todo o projeto com tons frios, que remetem a 

tristeza, desapego e antipatia. Essas características contribuem para a construção 

do surto e da personalidade perversa do personagem Daniel Paulo. 

 Nos momentos de tensão e grande carga emocional, como o primeiro surto 

do protagonista, optamos por trabalhar com tons mais escuros que remetesse à 

ideia de solidão, desespero e angústia. Essa opção foi baseada em um relato do 

jurista Daniel Paul, que inspirou a criação do protagonista da série, onde o próprio 

relata que durante os surtos psicóticos sentia-se (FREUD, 1911) morto e 

apodrecido, sofria as coisas mais terríveis que se possa imaginar. 

 

 

Figura 13 - Paleta de cor feita a partir da cena da série Bates Motel (2013-2017) 
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3.9.4 Personagens  

3.9.4.1 José Camargo Villela – Zezão 

É dono da Transtop, conhecido como Zezão possui negócios em 

praticamente todas capitais brasileiras no ramo do transporte municipal e 

intermunicipal, porém, além disso, ele também possui negócios com o narcotráfico, 

sendo uma peça fundamental na logística de distribuição das drogas.  

É um homem com aproximadamente 50 anos, usa roupas sociais de 2ª linha 

e não liga muito para a aparência. Por conta de seus negócios pode se perceber 

uma “malandragem” de sua parte para todos os assuntos que precisa tratar, além da 

superioridade transmitida. 

Para a criação desse personagem, utilizamos como referência Pablo Escobar 

da série Narcos e Papa Fuerte de The Get Down. 

 

 

Figura 14 - Referência Zezão - Pablo Escobar. Série Narcos; Temp. 1; Ep 1 
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Figura 15 - Referência Zezão - Papa Fuerte. Série The Get Down; Temp. 1; Ep 1 

 

3.9.4.2 Daniel Paulo Matarazzo 

É filho de um célebre advogado chamado João Paulo Matarazzo. Daniel está 

prestes a pedir sua namorada em casamento. Para ele o matrimônio é um dos 

únicos sonhos que ainda não realizou, já que possui clientes importantes e defende 

a empresa de transportes Transtop. 

Tem aproximadamente 28 anos, sem inimizades, sempre muito calmo e 

tranquilo. Se veste formalmente devido ao seu trabalho, sempre camisas sociais, a 

calça varia entre social e jeans.  

Para a criação desse personagem nos baseamos em Norman Bates, tanto o 

personagem do filme Psicose, quanto o personagem da série Bates Motel. Isso pois 

o filme traz um personagem a priori inocente, onde só se torna vilão por conta de 

seus surtos, muito parecido com Daniel e na série o protagonista está na fase de 

descoberta da doença, fato que queremos mostrar ao telespectador. 

 



 

81 
 

 

Figura 16 - Referência Daniel - Norman Bates. Freddie Highmore caracterizado como Norman em Bates 
Motel (2013-2017) 
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Figura 17 - Referência Daniel - Norman Bates. Anthony Perkins caracterizado como Norman em Psicose 
(1960) 

 

3.9.4.3 Helena Scotti 

É jornalista e escreve de casa para um blog. É independente, mora sozinha e 

tem um relacionamento saudável com Daniel. Ela está prestes a se tornar noiva. 

Teve um passado complicado com a sua família, mas acredita que será feliz com 

Daniel. 

Tem aproximadamente 25 anos, muito sociável e simpática, arranca sorrisos 

por onde passa. Apesar do ar leve que traz consigo, possui também um ar de 

mistério, como se sempre tivesse algo oculto. 

Para a criação desta personagem nos inspiramos na personagem Zoe Barnes da 

série “House Of Cards”. A personagem da consagrada série também é jornalista e 

como Helena faz de tudo para obter sucesso na carreira. Possui diversas 

características emocionais que podem ir da autoconfiança até a ingenuidade. 
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Figura 18 - Referência Helena - Zoey Barnes. Série House Of Cards; Temp. 1; Ep 1 

  

3.9.5 Figurino 

Para o personagem Daniel propusemos o visual do dia a dia em um escritório, 

simples, mas formal o suficiente para tal. Sempre composto por camisas sociais 

calças do tipo social e jeans. Como complemento utiliza suéteres e blazers, às vezes 

com tons diferentes, mas quase sempre na escala monocromática. 

Em seu dia a dia fora do escritório, utiliza peças básicas, continua com o 

jeans, mas veste camisetas básicas de cores sem estampa.  

 

 

Figura 19 - Referência de roupa de Daniel - Ator Joseph Gordon 



 

84 
 

 

O personagem Zezão, na maior parte do tempo, usa roupas sociais, traje 

completo com direito a paletó. Apesar de ter muito dinheiro, quase sempre utiliza um 

estilo mais brega, ternos de segunda linha, com cores pastéis, como o bege. 

Utiliza muitos acessórios que demonstram o poder que tem. 

 

 

Figura 20 - Referência de roupa de Zezão - Personagem Papa Fuerte da série The Get Down 

 

Nossa personagem Helena tem um estilo básico, porém levemente elegante 

quando preciso, conseguindo incluir peças da tendência em certos momentos.  

Calças jeans claras do tipo skinny, boyfriend e leggins são predominantes em 

seu guarda roupa e sempre acompanhadas a camisas xadrez ou listradas, não 

muito formais, dando a ela um estilo mais descolado. Os sapatos quase sempre são 

sem salto, tênis, botas e oxfords. 

Todos esses itens são usualmente monocromáticos, ocasionalmente com 

uma peça que faça contraste, resultando assim em um look sem erros de uma típica 

garota da cidade. 
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Figura 21 - Referência de roupa de Helena - Atriz Dakota Johnson   

 

3.10 Plano de direção 

 

1  CENA 1 - INT/DIA - QUARTO DANIEL  1 

 

1.1 - PLONGÉE ABSOLUTO - ZOOM IN 

 

O casal está deitado na cama de forma carinhosa e Daniel está tendo pesadelos 

enquanto Helena dorme tranquila. 

 

1.2 - CLOSE - PAN ESQUERDA P/ DIREITA 

  

O celular ao lado da cama desperta em primeiro plano e durante o movimento da 

câmera o celular desfoca e o foco passa ser Daniel quando ele acorda assustado. 

 

1.3 - PLANO MÉDIO - CAM ACOMPANHA DANIEL 

 

Daniel olha para o lado, faz um cafuné em Helena e se levanta em direção do 

banheiro. 

 

CORTA. 

 

2  CENA 2 - INT/DIA - BENHEIRO DANIEL  2 
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2.1 - PLANO AMERICANO - CÂMERA FIXA 

 

Daniel está de costas lavando o rosto, ele está desfocado e o espelho focado. Daniel 

está injuriado. 

 

2.2 - CLOSE - CÂMERA SOLTA 

 

Close na torneira no momento em que Daniel baixa a cabeça e joga água no rosto. 

 

2.3 - CLOSE - SEM MOVIMENTO 

 

Daniel está de costas, desfocado e o espelho focado, ele expressa sua angústia no 

rosto, balança a cabeça negativamente e sai de cena. 

 

CORTA. 

 

 

 

3  CENA 3 - INT/DIA - COZINHA DANIEL  3 

 

3.1 - PLANO GERAL - PAN DIREITA P/ ESQUERDA 

 

Daniel entra na cozinha enquanto ainda termina de vestir uma camisa de botões, ele 

para em frente a cafeteira e começa preparar o café. 

 

3.2 - PLANO AMERICANO - SEM MOVIMENTO 

 

Daniel está preparando o café, demonstra certa inquietude. 

 

3.3 - CLOSE - SEM MOVIMENTO 

 

Close nas primeiras gotas de café caindo da cafeteira na xícara. 

 

3.4 - PLANO AMERICANO - SEM MOVIMENTO  

 

Helena chega sem Daniel perceber e o surpreende. 

 

3.5 - PLANO MÉDIO - SEM MOVIMENTO  
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Plano de trás de Helena e vemos Daniel virando para abraçá-la e beijá-la. 

 

3.6 - PLANO AMERICANO - PAN ESQUERDA P/ DIREITA 

 

Enquanto o casal troca carícias pela manhã a cena vai desfocando durante o 

movimento. 

 

CORTA. 

 

 

 

4  CENA 4 - EXT/DIA - CARRO DANIEL  4 

 

4.1 - GRANDE PLANO GERAL - TILT DE CIMA P/ BAIXO 

 

Vemos uma avenida com trânsito intenso. 

 

4.2 - PLANO MÉDIO - SEM MOVIMENTO 

 

Daniel está dentro do carro dirigindo, a câmera está no banco do carona, ele está 

cantando porém é interrompido por uma ligação. 

 

4.3 - CLOSE - ACOMPANHA MOVIMENTO DA MÃO 

 

A câmera, do banco de trás, acompanha a mão de Daniel soltando o volante e 

aceitando a ligação na central multimídia. 

 

4.4 - PLANO MÉDIO - SEM MOVIMENTO 

 

Daniel conversa com Zezão sobre o rombo nas contas da empresa. 

 

4.5 - CLOSE - MOVIMENTO DA ESQ. P/ CENTRO 

 

Close do banco de trás no rosto de Daniel, a câmera sai do rosto dele e mostra o 

caminho à frente enquanto ele ainda conversa com Zezão. Desfoque no rosto para 

focar o trânsito. 

 

4.6 - PLANO MÉDIO - SEM MOVIMENTO 
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Daniel encerra a ligação e bate no volante do carro. 

 

4.7 - PLANO GERAL - TILT DE BAIXO P/ CIMA 

 

O carro da Daniel segue o fluxo avenida e vemos o trânsito intenso da cidade. 

 

CORTA. 

 

 

5  CENA 5 - INT/DIA - SALA DO ZEZÃO TRANSTOP  5 

 

5.1 - CLOSE - ACOMPANHA O PERSONAGEM 

 

Close de lado no rosto de Zezão no celular com o fundo desfocado, a câmera 

acompanha os movimentos dele. 

 

 

5.2 - CLOSE - PAN ESQ. P/ DIR. 

 

Pan na mesa de Zezão, começando pelo telefone na ponta da mesa até o notebook 

na outra ponta enquanto vemos ele ao fundo desfocado ainda no telefone. 

 

5.3 - PLANO MÉDIO - SEM MOVIMENTO 

 

De frente para a mesa de Zezão enquanto ele encerra a ligação e joga o celular na 

parede ao lado. 

 

5.4 - PLANO AMERICANO - ESQ. P/ DIR. 

 

Plano americano lateral. Daniel entra na sala e a câmera acompanha seu 

movimento até a mesa de Zezão. 

 

 

5.5 - CLOSE - SEM MOVIMENTO 

 

Daniel e Zezão conversam num plano contra plano de close frontal. 

 

5.6 - PLANO AMERICANO - SEM MOVIMENTO 
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Plano de trás de Zezão com ele e Daniel, que está a sua frente, desfocados. Paulo 

abre a porta, depois de sua fala o foco passa ser Zezão e Daniel. 

 

5.7 - CLOSE - SEM MOVIMENTO 

 

Zezão dispensa Daniel. 

 

5.8 - PLANO MÉDIO - DIR. P/ ESQ. 

 

A câmera lateral acompanha Daniel sair da sala enquanto Paulo cruza seu caminho 

até a mesa de Zezão. 

 

5.9 - PLANO MÉDIO - ACOMPANHA PERSONAGEM 

 

Após Daniel fechar a porta Zezão se levanta e vai até Paulo. Fundo desfocado. 

Zezão frontal 

CORTA. 

 

6  CENA 6 - INT/DIA - SALA APARTAMENTO DANIEL  6 

 

6.1 - PLANO AMERICANO - DOLLY ESQ. P/ DIR. 

 

Helena frontal, fundo desfocado, ela conversa com uma amiga no celular e se 

levanta. 

 

CORTA. 

 

 

7  CENA 7 - INT/DIA - COZINHA APARTAMENTO DANIEL  7 

 

7.1 - PLANO AMERICANO - ACOMPANHA PERSONAGEM 

 

Helena chega à cozinha e vai em direção dos armários. 

 

7.2 - CLOSE - SEM MOVIMENTO 

 

Helena reclama que Daniel não faz compras e sai do quadro. 
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7.3 - PLANO AMERICANO - ACOMPANHA PERSONAGEM 

 

Helena escuta a notificação do celular e volta pra sala. 

 

CORTA. 

 

 

8  CENA 8 - INT/DIA - SALA APARTAMENTO DANIEL  8 

 

8.1 - PLANO MÉDIO - DOLLY ESQ. P/ DIR. 

 

Helena senta no sofá e volta a conversar com a amiga no celular. 

 

8. 2 - CLOSE - SEM MOVIMENTO 

 

Close lateral em Helena com o celular. 

 

8.3 - PLANO MÉDIO - DOLLY ESQ. P/ DIR. 

 

Helena no sofá conversando com a amiga no celular. Helena deixa o aparelho de 

lado, se levanta e sai de cena. 

CORTA. 

 

 

9  CENA 9 - INT/DIA - ESCRITÓRIO SINDICATO  9 

 

9.1 - CLOSE - DOLLY IN 

 

Paulo está brigando com o líder sindical e só é possível ver Paulo pela fresta da 

porta. A câmera se aproxima da fresta, porém só é possível enxergar o Paulo e a 

mesa do líder sindical. 

 

CORTA. 

 

 

10  CENA 10 - INT/DIA - RESTAURANTE BISTRÔ AZUL  10 

 

10.1 - PLANO GERAL - PAN - DIR. P/ ESQ. 

 



 

91 
 

Daniel está sentando na mesa do restaurante com sua Tia, ele demonstra muito 

carinho por ela e ela por ele. 

 

10.2 - PLANO MÉDIO - SEM MOVIMENTO 

 

Daniel desabafa com a tia. Plano contra plano. 

 

10.3 - PLANO MÉDIO - SEM MOVIMENTO 

 

A tia responde. Plano contraplano. 

 

10.4 - CLOSE - ACOMPANHA AS MÃOS 

 

Daniel mostra a caixinha da aliança para a tia. 

 

10.5 - PLANO MÉDIO - SEM MOVIMENTO 

 

Plano contraplano. 

4 

10.6 - DETALHE - SEM MOVIMENTO 

 

O celular de Daniel está na mesa e começa a tocar, ligação de um número 

desconhecido. A mão dele aparece e pega o celular. 

 

 

10.7 - PLANO MÉDIO - SEM MOVIMENTO 

 

Daniel atende a ligação e conversa com o interlocutor. 

 

10.8 - PLANO MÉDIO - SEM MOVIMENTO 

 

A tia mostra preocupação no rosto. 

 

10.9 - PLANO AMERICANO - DOLLY ESQ. P/ DIR. 

 

Daniel entrega o dinheiro da conta pra Tia e sai andando. 

 

CORTA. 

 



 

92 
 

 

11 CENA 11 - INT/DIA - PORTA DO RESTAURANTE JAPONÊS 11 

 

11.1 - PLANO AMERICANO/MÉDIO - TRAVELLING 

 

As duas estão conversando e a câmera está na frente das duas, porém vai para trás 

de Helena e pega as duas num plano médio conjunto. 

 

11.2 - PLANO MÉDIO - SEM MOVIMENTO 

 

Helena diz que vai a pé. Plano conjunto das costas da amiga. Helena de frente. 

 

11.3 - PLANO AMERICANO - SEM MOVIMENTO 

 

Frontal. As duas se despedem e a amiga fica no celular. Helena sai de cena. 

 

CORTA. 

 

12 CENA 12 - EXT/DIA - PORTA DA TRANSTOP 12 

 

12.1 - PLANO GERAL - TILT DE CIMA P/ BAIXO 

 

O carro de Daniel está chegando na porta da empresa. Ele está apressado, desce 

rápido e entra quase correndo no prédio. 

CORTA. 

 

13 CENA 13 - INT/DIA - SALA ZEZÃO  13 

 

13.1 - PLANO AMERICANO - PAN ESQ. P/ DIR. 

 

Daniel entra na sala e escuta o final da conversa de Paulo e Zezão. Fica um certo 

desconforto no ar e Daniel se mostra desconfiado. 

 

13.2 - PLANO MÉDIO - ACOMPANHA O PERSONAGEM 

 

Zezão de frente levanta da mesa e vai até Daniel. 

 

13.3 - PLANO MÉDIO - PAN ESQ. P/ DIR. 
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Zezão encosta em Daniel e acena para Paulo. Daniel está de costas e Zezão de 

frente para a câmera. A câmera vai saindo dos dois e vai até a porta. A fala de 

Zezão termina no momento que Paulo termina de fechar a porta. 

 

   

CORTA. 

 

 

14 CENA 14 - INT/DIA - SALA DANIEL NA TRANSTOP  14 

 

14.1 - PLANO MÉDIO - DOLLY IN 

 

Daniel está em sua mesa com as mãos na cabeça. O celular toca e Daniel reluta 

atender. 

 

14.2 - CLOSE - DE BAIXO PRA CIMA 

 

Close no celular que toca. Acompanha o movimento da mesa até o rosto do Daniel. 

 

14.3 - PLANO MÉDIO - DOLLY DIR. P/ ESQ. 

 

Daniel conversa com o pai. 

 

14.4 - CLOSE - SEM MOVIMENTO 

 

Daniel estressado termina de falar e encerra a ligação. 

 

14.5 - PLANO AMERICANO - ACOMPANHA O PERSONAGEM 

 

Daniel sai da sua mesa e vai para a cafeteira. 

 

14.6 - DETALHE - CÂMERA SOLTA 

 

Daniel está num pico de estresse e expressa o que está passando no rosto. 

 

14.7 - DETALHE - CÂMERA SOLTA 

 

Xícara cai no chão e derrama café. 
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14.8 - DETALHE - CÂMERA SOLTA 

 

Daniel gritando. 

 

14.9 - PLANO AMERICANO - SEM MOVIMENTO 

 

Daniel encosta no móvel onde está a cafeteira, respira, e distrai. 

CORTA. 

 

 

15   CENA 15 - INT/DIA - APARTAMENTO DE HELENA   15 

 

15.1 - PLANO MÉDIO - TRAVELLING IN 

 

Helena está finalizando um artigo para publicar em seu blog quando recebe uma 

mensagem de Daniel. Ela está sentada em sua cama em frente ao seu notebook.  

 

CORTA. 

 

 

 

 

 

16   CENA 16 - INT/DIA - SALA DE DANIEL   16 

 

16.1 - PRIMEIRO PLANO - SEM MOVIMENTO 

 

Ainda escorado perto da cafeteira Daniel está trocando mensagens com Helena, ele 

está desabafando e está um pouco desolado. 

 

 

CORTA. 

 

 

 

17   CENA 17 - INT/DIA - APARTAMENTO DE HELENA   17 

 

17.1 - PRIMEIRO PLANO - SEM MOVIMENTO 
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Ela, ainda na cama, pergunta se está tudo bem, e Helena demonstra que ficou feliz 

com o convite para o jantar. 

 

17.2 - PLANO MÉDIO - TRAVELLING OUT 

 

Helena já tinha planos para aquela noite com uma colega que escreve para o 

mesmo blog que ela, ela levanta da cama e olha suas roupas no guarda-roupas 

enquanto conversa com a colega. 

 

17.3 - PRIMEIRO PLANO - SEM MOVIMENTO 

 

Helena está de costas para a câmera, falando ao celular, escolhendo a roupa que 

usará com Daniel. 

 

17.4 - PLANO MÉDIO - SEM MOVIMENTO 

 

Helena desliga e fica colocando duas opções de roupa por cima do corpo, 

imaginando-se vestida, e com sorrisos bobos na cara. 

 

CORTA. 

 

 

 

18   CENA 18 - INT/NOITE - SALA DE ZEZÃO   18 

 

18.1 - PLANO AMERICANO - DIR. P/ ESQ. 

 

Zezão entra em sua sala falando ao celular. Ele entra rápido e vai direto para sua 

mesa.  

 

18.2 - PLANO MÉDIO - TRAVELLING IN 

 

Zezão marcando uma reunião ao telefone. 

 

18.3 - CLOSE - SEM MOVIMENTO 

 

Close na mesa no momento em que Zezão bate o celular nela após encerrar a 

ligação. 

 



 

96 
 

CORTA. 

 

19   CENA 19 - INT/NOITE - SALA DE DANIEL   19 

 

19.1 - PLANO MÉDIO - SEM MOVIMENTO 

 

Daniel está em primeiro plano de costas focado e o fundo desfocado, quando 

Helena abre a porta o fundo passa a ser o foco e Daniel fica desfocado. 

 

19.2 - PLANO MÉDIO - BAIXO P/ CIMA 

 

Daniel responde surpreso e se levanta para ir à direção de Helena. 

 

19.3 - PLANO AMERICANO - SEM MOVIMENTO 

 

Eles se abraçam forte, ele pega a bolsa de Helena e o celular dela e os acomoda na 

poltrona em frente sua mesa, eles se beijam e Daniel se apressa para sair da sala. 

 

19.4 - CLOSE - SEM MOVIMENTO 

 

Ao fundo vemos Daniel e Helena saindo desfocado, em primeiro plano as coisas 

dela que foram esquecidas na sala. 

 

19.5 - PLONGÉE - DE BAIXO P/ CIMA 

 

A cena começa nos pés e termina quando o casal cruza com o grupo de homens. O 

casal está de costas para a câmera. 

 

19.6 - PRIMEIRO PLANO - TRAVELLING OUT 

 

O casal, agora de frente para a câmera, comenta com estranheza e segue o 

caminho. 

CORTA. 

 

20  CENA 20 - INT/NOITE - ESTACIONAMENTO DA EMPRESA  20 

 

20.1 - PLANO MÉDIO - TRAVELLING ESQ. P/ DIR. 
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Chegando no carro Helena percebe que esqueceu a bolsa na sala de Daniel, ela 

avisa que vai voltar pra buscar e é pra ele ir pro carro esperar ela. 

 

CORTA. 

 

21   CENA 21 - INT/NOITE - SALA DE DANIEL   21 

 

21.1 - CLOSE - SEM MOVIMENTO 

 

Close nas coisas de Helena na poltrona com fundo desfocado, ela pega suas coisas 

e vai para o corredor, foco no corredor e desfoque na poltrona, porém ela escuta 

uma parte da conversa de Zezão com o grupo misterioso que havia acabado de 

chegar. 

 

21.2 - CLOSE - SEM MOVIMENTO 

 

Close no móvel onde Helena se escora para ouvir mais da conversa, porém ela 

derruba um objeto de decoração. 

 

21.3 - CLOSE - SEM MOVIMENTO 

 

Close no objeto de porcelana se quebrando no chão. 

 

21.4 - CONTRA PLONGÉE - SEM MOVIMENTO 

 

Zezão aparece no batente da porta e vai até Helena ameaçá-la. 

 

21.5 - PLANO AMERICANO - SEM MOVIMENTO 

 

Plano de trás de Zezão e Helena desfocados com Daniel ao fundo entre os dois. 

 

21.6 - PLANO MÉDIO - SEM MOVIMENTO 

 

Zezão pergunta para Daniel sobre não ter avisado da visita de Helena.  

 

21.7 - PLANO AMERICANO - SEM MOVIMENTO 

 



 

98 
 

De trás de Helena e Zezão e de frente para Daniel. Helena concorda com Zezão e 

vai até o namorado. Zezão está desfocado, depois que o casal sai ele passa ser o 

foco em primeiro plano, ele se vira, balança a cabeça, ri e sai. 

CORTA. 

 

3.11 Storyboard 
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4. PRODUÇÃO  

4.1 Gravação dia 30/04/2017 

No dia 30/04/2017 realizamos nosso primeiro dia de gravação em um 

apartamento localizado na região de Perdizes, cedido por uma amiga. O 

apartamento foi escolhido para ser a casa de Daniel, porém já que era grande e 

possuía três quartos, para economizarmos tempo e verba, decidimos caracterizar 

um dos quartos como quarto de Helena, já que a única cena na casa da 

personagem era em seu quarto. Gravamos nesse dia as cenas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 15 e 

17. 
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Tabela 1 - Boletim de filmagem do dia 30/04/2017 

 

4.2 Gravação dia 06/05/2017 

 Nosso segundo dia de gravação ocorreu no dia 06/05/2017 nas salas de 

orientação, cedidas pela FAPCOM. As salas e corredores se encaixaram 

perfeitamente no que imaginamos ser a Transtop, seria só necessário mexer em 

algumas coisas. Chegamos cedo para a caracterização total do local e por conta da 

complexidade maior das cenas, levamos mais tempo para finalizar, mas foi possível 
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gravar as cenas 5, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21. 

 

 

Tabela 2 - Boletim de filmagem do dia 06/05/2017 

 

4.3 Gravação dia 12/05/2017 

O terceiro e último dia de gravação, foi o menos complicado dos três por 

conta de termos só duas cenas para serem gravadas e ambas serem externas. 

A primeira cena do dia foi gravada no restaurante “Kebab” onde não foi 
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preciso se preocupar tanto com a caracterização, pois o ambiente clean já possui 

todos os adereços necessários como mesas, cadeiras e objetos de restaurante. 

A segunda e ultima cena do dia foi gravada no carro, onde só foi preciso que 

nos posicionássemos no banco do passageiro para gravar nosso ator no banco do 

motorista dirigindo. 

 

 

Tabela 3 - Boletim de filmagem do dia 12/05/2017 

 

5. PÓS-PRODUÇÃO 

5.1 Referências 

Para a etapa de pós-produção buscamos referências que nos ajudassem a 

estabelecer um diálogo da audiência com a minissérie, (GONÇALVES, 1996) as 

possibilidades de diálogo do receptor com a obra, no que se refere à interpretação 

da mensagem em suas diversas extensões passam a ser um diferencial da mesma.  

O produto audiovisual é composto de fragmentos de cenas que após 

reorganizadas e ajustadas dão um sentido mais claro ou, até mesmo, um novo 

sentido à sequência narrativa. Um dos estudiosos mais importantes do tema é 

Serguei Eisenstein, conhecido por ser um grande cineasta soviético. Eisenstein 

propõe cinco conceitos de montagem que possibilitam uma linguagem mais 
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dinâmica e de sensibilidade diferenciada. Para montar a sequência de Sintomas nos 

baseamos no conceito de montagem tonal. 

Para Eisenstein a montagem tonal oferece uma percepção de movimentação 

mais profunda, nela consideramos o resultado emocional de cada fragmento com 

base na composição tonal, assim sendo conforme mudam as emoções do 

personagem, os tons na cena também mudam. 

 

 

Figura 22 - Referência de montagem. Cenas da série Bates Motel (2013-2017) 

 

Assim como em Bates Motel (2013-2017), a carga emocional presente na 

cena aliada à trilha sonora definem o ritmo de montagem e o tratamento que cada 

sequência recebe.  

Em Lie To Me (2009-2011) a montagem possui características emocionais 

que ditam a agilidade que será empregada na montagem da sequência, 

aproximando-se do conceito atonal proposto por Eisenstein. A montagem atonal é 

uma evolução da montagem tonal, pois ela diferencia-se “pelo cálculo coletivo de 

todos os apelos do fragmento” (EISENSTEIN, 2002, p.84). 
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Figura 23 - Referência de montagem. Cenas da série Lie to Me (2009-2011) 

 

Apesar de Lie To Me estar mais próxima da montagem atonal, a obra possui 

características da montagem tonal e, por isso, consideramos uma referência na 

construção das sequências de diálogos. Na série essas sequências são ágeis e 

evidenciam o personagem que está com a fala e suas reações diante de seu 

interlocutor. 
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Figura 24 - Referência de montagem. Cenas da série House Of Cards (2013-) 

 

 As referências utilizadas para color grading e color correction, técnicas que 

manipulam ou alteram as cores de cada cena, foram as séries Bates Motel e House 

of Cards. A série da Netflix utiliza um contraste de tons de azul e amarelo,como 

mencionado anteriormente ao falar da paleta de cores, este contraste auxilia a 

narrativa e deixa em evidência a personalidade, os sentimentos e até as intenções 

dos personagens presentes nas cenas.  

  

5.2 Vinheta 

 A vinheta de abertura da minissérie Sintomas foi pensada para transmitir a 

ideia de desenvolvimento do surto do personagem Daniel. Foram gravadas imagens 

do ator em estúdio revelando uma outra faceta, mostrando quem ele se tornará no 

final da temporada. Além das imagens gravadas foram desenvolvidas artes em 

computação gráfica que ilustram o material captado. 
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Figura 25 - Frame retirado da vinheta de abertura da minissérie Sintomas 

 

Figura 26 - Frame retirado da vinheta de abertura da minissérie Sintomas 
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Figura 27 - Frame retirado da vinheta de abertura da minissérie Sintomas 

O conceito utilizado na criação da identidade visual de Sintomas utiliza 

elementos gráficos que remetem a ideia de corrente de DNA, pois a arte do projeto 

quer que o público entenda que o personagem sofre de um transtorno inócuo, 

inerente a si próprio. Os elementos também remetem às ligações de fatos realizadas 

pelo personagem Daniel durante seus surtos que resultam na vingança contra 

Zezão. 

 

6. ORÇAMENTO 

6.1 Orçamento de Mercado 

Nosso orçamento será baseado na compra de equipamentos e não em 

aluguéis. As fontes pesquisadas  são lojas nacionais, as mais tradicionais.  

 A primeira fase se trata da compra de equipamentos de áudio e vídeo para 

captação das cenas da série, levando em consideração um set simples porém 

completo para que possamos ter um bom resultado final. 

Nosso orçamento de equipe conta com funcionários necessários para operar 

todos os equipamentos e atender as necessidades das três diárias de gravação e 

claro aos dias a mais necessários, para alguns profissionais que trabalham também 

com o planejamento. Os valores citados são por dia de trabalho, a fonte foi o site 

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual dos 
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Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Distrito Federal o SINDCINE 

(http://www.sindcine.com.br/). 

Em nosso elenco priorizaremos um personagem principal, 5 coadjuvantes, e 5 

figurantes. Os preços foram retirados do site do Sindicato dos Artistas e Técnicos em 

Espetáculos de Diversão. 

Nesta fase do orçamento integraremos todos os custos de alimentação e 

transporte para 25 funcionários. O custo de alimentação será uma refeição de R$ 

20,00 por dia por pessoa, e transporte somando as viagens de ida e volta, ônibus e 

metro R$ 8,40 por dia por pessoa. 

O total orçado é de R$ 82.470,46 e está detalhado na tabela abaixo: 

 

http://www.sindcine.com.br/
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Tabela 4 - Tabela de orçamento com valores de mercado. 
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6.2 Orçamento Real 

Em nosso orçamento real zeramos todos os preços de equipamento, pois 

usaremos equipamentos que já possuímos e contaremos com o apoio dos 

equipamentos cedidos pela faculdade. 

Em relação à equipe, todo o planejamento e gravações serão realizados 

pelos integrantes do grupo e amigos voluntários de outros grupos e semestres. 

Em função do alto custo optaremos por convidar atores iniciantes que estejam à 

procura de portfólio, e amigos que possuam experiência com atuação. 

O custo de alimentação permaneceu o mesmo, porém foi pago somente para 

os atores, foi oferecida para cada um, uma refeição de aproximadamente R$20,00. 

O transporte foi financiado pelos mesmos. 
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Tabela 5 - Tabela de orçamento com valores reais. 



 

115 
 

7. CRONOGRAMA  

Cronograma 
Etapa II 

Pré-Projeto 

Fevereiro 
2016 

Março 
2016 

Abril 
2016 

Maio 
2017 

Jun. 
2017 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 

Escolha do tema 
                   

Elaboração do 
problema de pesquisa 

                   

Pesquisa e 
levantamento de Dados 

                   

Elaboração da hipótese 
                   

Desenvolvimento dos 
objetivos 

                   

Elaboração da 
justificativa 

                   

Elaboração da 
metodologia 

                   

Elaboração do 
cronograma 

                   

Cotação de orçamento 
real e de mercado 

                   

Elaboração do quadro 
teórico. 

                   

Redação da introdução 
                   

Entrega do pré-projeto 
                   

 

Tabela 6 - Cronograma da primeira etapa do projeto. 

 

Cronograma 
Etapa II 

Pré-Projeto 

Agosto 
2016 

Setembro 
2016 

Outubro 
2016 

Novembro 
2016 

Dez. 
2016 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Mudança do Tema* 
                   

Elaboração do 
problema de 
pesquisa 
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Reescrita do projeto 
                   

Pesquisa de 
referencias 
bibliográficas 

                   

Pesquisas de 
referencias estéticas 

                   

Redação do roteiro 
                   

Correções 
                   

Formatação do texto 
e redação final. 

                   

Entrega do projeto 
                   

 

Tabela 7 - Cronograma da segunda etapa do projeto. 

*Ressalvamos que nessa etapa do projeto, decidimos mudar o tema inicial que seria 

uma série de comedia, para a partir de agosto/2016 elaborarmos uma minissérie de 

suspense que tratará como assunto principal a psicose. 

 

Cronograma 
Etapa III 

Projeto Final 

Fevereiro 
2017 

Marco 
2017 

Abril 
2017 

Maio 
2017 

Jun. 
2017 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Correção do pré-projeto 
                   

Casting 
                   

Criação de referencias 
estéticas 

                   

Etapas de pré-produção 
                   

Gravação 
                   

Decupagem 
                   

Edição 
                   

Finalização 
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Banca Final 
                   

 

Tabela 8 - Cronograma da terceira etapa do projeto. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O objetivo deste trabalho foi mostrar a produção da 

minissérie Sintomas desde a concepção de roteiro, plano de direção e storyboard 

até a gravação e pós produção. Utilizamos a minissérie como produto para 

evidenciar os estudos sobre como uma doença psicológica pode afetar a vida de um 

indivíduo e de formar geral suas relações interpessoais. 

O primeiro passo foi entender qual a importância do assunto e encontrar um 

objetivo. Pesquisamos o que já havia sido produzido em relação ao tema e 

chegamos ao formato minissérie que consideramos qualificado como o melhor 

formato para ficção na TV, por conta do alto índice de afinidade com o público alvo. 

Para concepção da história nos baseamos no caso real do jurista Daniel Paul 

Schreber a luz das observações de Freud. Notamos a importância de abordar um 

assunto tão complexo quando enfrentamos as dificuldades de transformá-lo num 

produto que fosse atrativo para a audiência, atrativo comercialmente e que 

carregasse consigo nosso foco principal, conhecer as influências da doença na vida 

das pessoas e conscientizar o público sobre como lidar com um problema presente, 

mas pouco notado. 

Durante o processo de produção encontramos algumas dificuldades, a 

primeira e mais importante foi o baixo orçamento e com ele a dificuldade de contar 

com equipamentos de iluminação que seriam necessários para fidelizar nossas 

referências visuais. Não só a iluminação, mas também o áudio do projeto não 

saíram exatamente como planejado. O atraso que tivemos durante a fase de pré-

produção fez com que tivéssemos dificuldades com a pós-produção de todo o áudio 

da minissérie, desde tratamento do áudio direto como a própria produção do foley. 

Para a melhor solução da falta de equipamentos mudamos alguns detalhes do 
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projeto inicial. Durante as gravações, por exemplo, alguns planos de câmera foram 

realocados para melhor aproveitamento da luz natural, e aproveitando a 

possibilidade do nosso gravador de som, utilizamos em algumas cenas dois 

microfones para captar diálogo e sons de ambiente ao mesmo tempo. 

Concluímos que fomos felizes na construção da história e conseguimos traduzir 

nossas ideias na minissérie. Sintomas contou com a colaboração de muitas pessoas 

importantes, desde a orientação profissional da Dra. Michele Parola, até elenco, que 

se envolveu e contribuiu muito emprestando nas cenas até mesmo características 

pessoais transformando e aproximando cada vez mais a ficção da realidade. 

É possível através da minissérie Sintomas identificar alguns dos gatilhos 

capazes de causar uma doença psicológica e também é possível tornar 

compreensível que um surto psicótico é mais do que a superficialidade das 

aparências podem mostrar, há um universo de circunstâncias que faz com que as 

pessoas cheguem a psicose.    

Este estudo teve um resultado bastante proveitoso, foi gratificante e 

enriquecedor explorar este ambiente e criar uma situação em meio a esse mar de 

possibilidades que é o audiovisual. É preciso observar que ainda tem muito a ser 

estudado, ainda tem muito a ser mostrado, é de extrema importância que a 

sociedade saiba identificar e lidar com problemas psicológicos afinal estudo apontam 

que a previsão é que as doenças psicológicas aumentem. A minissérie sintomas tem 

boas possibilidades para seguir, além de ser um produto com baixo custo de 

produção pode atrair a atenção de futuros investidores como, por exemplo, as 

emissoras de Tv fechada que pela lei da TV Paga precisa exibir conteúdo nacional. 

Com o apoio de futuros investidores serão gravados todos os capítulos da 

série e também os capítulos do spin-off, além de seguir com as próximas 

temporadas evidenciando ainda mais outros tipos de doenças, suas consequências, 

tratamentos, transformando tudo em uma nova história com outros sintomas. 

 



 

119 
 

9. REFERÊNCIAS 

9.1 Bibliográficas 

ARONCHI, J. C; PEREIRA, R. M. R; FARDO, J. A; LUZ, A. L. da. Debate: Televisão, 

gêneros e linguagens. Boletim 10. Rio de Janeiro, 2006. 

 

CHECCHINATO, D. et al. A clínica da psicose. 2. ed. São Paulo: Papirus, 1988. 

 

EQUENAZI, J. P. As Séries Televisivas. Portugal: Texto e Grafia. 2011. 

 

FIELD, S. Manual do Roteiro. Rio de Janeiro: Objetiva. 2001 

 

FREUD, S. Obras Completas volume 10: Observações psicanalíticas sobre um caso 

de paranoia relatado em autobiografia: "O caso Schreber", artigos sobre técnica e 

outros textos (1911-1913). São Paulo: Companhia das Letras. 2010 

 

MACHADO, A. A televisão levada a sério. 5. Ed. São Paulo: Senac, 2009. 

 

MUNGIOLI, Maria Cristina Palma; PELEGRINI, Christian. Narrativas Complexas na 

Ficção Televisiva. In: Revista Contracampo, v. 26, n. 1, ed. abril, ano 2013. Niterói: 

Contracampo, 2013. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Prevenção Do Suicídio Um Recurso Para 

Conselheiros. Genebra, 2006. 

 

PALLOTTINI, R. Dramaturgia de Televisão. 2. Ed. São Paulo: Perspectiva, 2012. 

 

SCHREBER, D. P. Memorias de um doente dos nervos. 2. Ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 1995. 

 

9.2 Webgrafias 

ANCINE. Tire suas dúvidas sobre a Lei da TV Paga. Disponível em: 

<http://www.ancine.gov.br/faq-lei-da-tv-paga> Acesso em: 20/04/2017. 

 

GELBERT, L. OMS alerta que 10% da população global tem distúrbio de saúde 



 

120 
 

mental. Disponível em: 

<http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/2015/07/oms-alerta-que-10-da-

populacao-global-tem-disturbio-de-saude-mental/#.WSjFl-vyvIW> Acesso em: 

20/04/2017. 

 

GONÇALVES, E. M. A montagem audiovisual como ferramenta para a construção 

da intertextualidade no cinema. Disponível em 

<http://www.razonypalabra.orgwww.razonypalabra.org.mx/N/N67/varia/moraes_Port

o.pdf> Acesso em: 16/04/2017. 

 

Noticias Uol. Transtornos mentais afetam 700 milhões no mundo; veja mitos e 

verdades. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-

noticias/redacao/2013/11/11/transtornos-mentais-afetam-cerca-de-700-mi-no-

mundo-veja-mitos-e-verdades.htm> Acesso em: 20/04/2017. 
 

OLIVA, V. H. S; FILHO, D. Z; NETO, F. L. O retrato da psiquiatria pelos cinemas 

norte-americano e brasileiro Curitiba, 2009. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rpc/v37n2/a11v37n2> Acesso em: 16/04/2017. 

 

SILVA, P. R. da, Das páginas à tela: um breve estudo sobre Norman Bates. 

Disopnível em 

<https://www.ufrgs.br/ppgletras/IIjornadaestlit/artigos/comparada/SILVAPalomaRodri

guesda.pdf> Acesso em: 16/04/2017. 

 

9.3 Filmografias e Vídeo grafias 

 

BATES MOTEL. Criação: Carlton Cuse, Anthony Cipriano, Kerry Ehrin. Estados 

Unidos, A&E, 2013. 43 min, son, color. 

 

BREAKING BAD. Criação: Vince Gilligan. Estados Unidos. AMC, 2008. 47 min, son, 

color. 

 

DUPLA IDENTIDADE. Criação: Glória Perez. Brasil, Rede Globo, 2014. 45 min, son, 



 

121 
 

color. 

FRAGMENTADO. Direção: M. Night Shyamalan. Estados Unidos, Blinding Edge 

Pictures, 2017. 117 min, son, color. 
 

GAME OF THRONES. Criação: David Benioff, D. B. Weiss. Estados Unidos. HBO, 

2011. 50 min, son, color. 
 

HOUSE OF CARDS. Criação: Beau Willimon. Estados Unidos, Netflix, 2013. 50 min, 

son, color. 

 

LIE TO ME. Criação: Samuel Baum. Estados Unidos, FOX, 2009. 44 min, son, color. 

NARCOS. Criação: Chris Brancato, Carlo Bernard, Doug Miro. Estados Unidos, 

Netflix, 2015. 43 min, son, color. 
 

PSICOSE. Direção: Alfred Hitchcock. Estados Unidos, BC ONE 1960. 109 min, son. 

Preto e branco. 

 

8. ANEXOS E APÊNDICES 

 


