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Resumo
Este trabalho de conclusão de curso aborda o humor como crítica social. Contendo
um breve panorama da sociedade e sua relação com o humor em alguns pontos da
história vindo até os dias atuais e questionando seu limite. Também apresenta
definições sobre série, websérie e sitcom. Para tal foi produzido um episódio piloto da
série Engraçada Vida e o planejamento para a sequência do projeto, com a criação
de personagens e argumentos dos dez episódios da primeira temporada. As
personagens da série são jovens que buscam realizar seus sonhos e sofrem
preconceitos. Este relatório utiliza-se do método de pesquisa bibliográfica e
encontram-se autores como Jan Bremmer e Herman Roodenburg (2000), Syd Field
(2001) e Doc Comparato (2009), também apresenta trechos de entrevistas com
humoristas do documentário O Riso Dos Outros, do diretor Pedro Arantes. Esse
projeto pretende utilizar o humor e situações comuns em jovens universitários para
instigar o pensamento crítico na sociedade.

Palavras-chaves: Humor. Crítica social. Sitcom. Engraçada Vida.

Abstract
This term paper addresses humor as social criticism. It contains a brief overview of the
society and its relation with the humor at some points of history coming to the present
day. It also shows definitions about series, webseries and sitcom. For this, it was
produced a pilot episode of Engraçada Vida sitcom series and also the planning for
the project’s sequence, with characters creation and all the arguments of the ten
episodes of the first season. This sitcom characters are young people who pursue their
dreams and suffer prejudice. This report uses the bibliographic research method and
brings authors such as Jan Bremmer and Herman Roodenburg (2000), Syd Field
(2001) and Doc Comparato (2009). Also, it shows parts from interviews with comedians
from the documentary O Riso dos Outros, directed by Pedro Arantes. This project aims
to use humor and common situations on undergraduate students to instigate critical
thinking at the society.

Keywords: Humor. Social criticism. Sitcom. Engraçada Vida.
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Introdução
Este relatório acadêmico faz uma análise do humor como crítica social, de
forma teórica e prática por meio da produção de uma sitcom. A princípio seriam
analisados quais recursos do humor são utilizados para instigar a reflexão na
sociedade, de acordo com as hipóteses elaboradas no pré-projeto. Porém, ao decorrer
do processo de execução deste trabalho de conclusão de curso, percebeu-se que
seria mais compatível com o produto audiovisual produzido, analisar o humor de forma
mais abrangente.
Ao criar a série Engraçada Vida, teve-se como objetivo utilizar o riso para
provocar uma reflexão sobre a vida de jovens que buscam realizar seus sonhos com
seus próprios esforços e que sofrem com os preconceitos étnicos, de orientação
sexual, de igualdade de gêneros e de paradigmas de beleza impostos pela mídia.
Trazendo as personagens para a realidade da maioria dos jovens. Para isso, optouse por fazer uma sitcom, segundo o conceito de Doc Comparato (2009, p.381) é “[...]
uma série de comédia [...] onde as personagens sempre se encontram em situações
engraçadas”. Trazendo entretenimento e provocando o pensamento crítico dos
espectadores.
Para a execução do produto audiovisual foi necessário entender em teoria
como o riso faz refletir. Utilizou-se do método de pesquisa bibliográfica, baseado na
obra dos autores Jan Bremmer e Herman Roodenburg que organizaram o livro A
História Cultural do Humor para entender como a comédia atua na sociedade desde
seus primórdios até os dias atuais. Também se tomou como base de pesquisa os
vídeos do canal Porta dos Fundos no Youtube e entrevistas de comediantes no
documentário O Riso dos Outros, dirigido por Pedro Arantes, que abordam o humor
como crítica social para entender a relação do humor com a sociedade. Na fase prática
do trabalho, para a criação de personagens e roteiro, foram usados os conceitos de
Syd Field e Doc Comparato. Nas duas fases se fez necessário recorrer a outros
autores para complementar a pesquisa desenvolvida.
O primeiro capítulo discorre um breve panorama da sociedade e sua relação
com o humor em alguns pontos da história vindo até os dias mais atuais. As
personagens da série Engraçada Vida, como citado anteriormente, são as mais
próximas possíveis da realidade vivenciada por jovens universitários brasileiros, então
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foi analisado como o humor impacta o cotidiano das pessoas. Chaplin em Luzes da
Cidade (1931), diz “graças ao humor, as dificuldades da vida se tornam mais leves”.
Sabendo-se que o humor faz parte da sociedade, aliviando a tensão ou
exercendo seu papel crítico para provocar a reflexão de determinados assuntos, se
fez necessário ver como o humor muda de região para região. Por exemplo, uma piada
que está no contexto da realidade de um sudestino, se for contada no nordeste pode
não fazer sentido algum.
Tomando como base a premissa que o humor alivia as dificuldades do cotidiano
e que afeta diretamente nosso temperamento, é preciso analisar se existe um limite.
A sociedade está passando por uma transformação de pensamento e comportamento,
o que era uma piada antigamente, hoje em dia não é aceito por uma parte da
sociedade. Por outro lado, seria essa uma forma de censura aos humoristas?
Partindo, mais especificamente, para o produto audiovisual criado foi
necessário primeiramente entender a diferença entre “série” e “websérie”, levando em
conta o avanço das tecnologias e a mudança de comportamento do telespectador.
Como o Teatro de Revista, que originou a sitcom, durante a história, foi utilizado para
criticar comportamentos de sua época de forma bem humorada.
O capítulo final do relatório foi destinado a destrinchar todas as etapas de
produção da série Engraçada Vida. Desde a ideia inicial até a finalização do episódio
piloto, argumentos para os demais episódios da primeira temporada e já pensando no
plano de negócios para a sequência posterior do projeto.
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1. Humor na vida
O humor como meio de construção argumentativa em forma de crítica tende a
dividir opiniões, criar uma série de questionamentos sobre como utilizá-lo e a melhor
maneira de aplicá-lo para que seja entendido por todos, ou pelo menos por aqueles
que estão inseridos no mesmo contexto de quem o utiliza.
Este capítulo é dedicado à explanação deste tema tão amplo e controverso, o
humor. Contando desde suas origens até suas aplicações em diferentes lugares do
Brasil, tentou-se entender todos os elementos a ele atrelados, buscando em
estudiosos da área do humor histórico, contemporâneo e também relacionando com
parâmetros que cientistas sociais aplicam para justificar a atração do ser humano com
o riso. Prevendo direcionar qual tipo de humor e as ferramentas dele que serão
utilizadas no produto final, a sitcom Engraçada Vida.

1.1 História, humor e sociedade

Mesmo com trejeitos e características especificas, os personagens que serão
retratados na série são pessoas comuns que facilmente podem ser comparados com
alguém que você conheça. Trabalhando ou procurando emprego, fazendo um teste
ou resolvendo algum problema, seus cotidianos são constituídos de situações
inerentes à sociedade moderna. Justamente por estarem inseridos nesse contexto,
as personagens muitas vezes, usam do humor para romper barreiras pessoais e
sociais e enfrentar dificuldades. Nesta etapa do trabalho, foi examinado como alguns
autores enxergam a importância e a influência que o humor tem em contextos sociais.
Em tentativas de atenuar, de certa forma, o peso que os seres humanos
carregam em seu cotidiano, pelo simples fato de conviverem em sociedade, o riso é
empregado para dar leveza, e mesmo que por um instante mínimo do seu dia, tornar
mais agradável sua existência. Utilizando dos recursos visuais e de signos
encontrados em seu dia-a-dia. Como afirma o historiador Jacques Le Goff em seu
ensaio sobre o humor na Idade Média no livro Uma História Cultural do Humor
organizado por Jan Bremmer e Herman Roodenburg:
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O riso é um fenômeno social. Ele exige pelo menos duas ou três pessoas,
reais ou imaginárias: uma que provoca o riso, uma que ri e outra de quem se
ri, e também, muitas vezes, da pessoa ou das pessoas com quem se ri. É
uma prática social com seus próprios códigos, seus rituais, seus atores e seu
palco. (BREMMER; ROODENBURG (org.), 2000, p. 65).

Neste mesmo livro, Bremmer e Roodenburg consideram a importância do riso
como necessidade social, e reconhecem que o humor é uma das ferramentas para
alcançá-lo. Mesmo sabendo que não necessariamente o riso é provocado pelo humor,
acreditam que é o meio mais rápido, pois existe uma quebra temporária no cotidiano
corriqueiro:
Embora o humor deva provocar o riso, nem todo riso é fruto do humor. O riso
pode ser ameaçador e, realmente, os etnologistas afirmavam que o riso
começava numa exibição agressiva dos dentes. Por outro lado, o humor e o
riso correspondente também podem ser muito libertadores. Todos nós
sabemos como uma pitada inesperada de humor é capaz de desfazer um
clima tenso num instante. (BREMMER; ROODENBURG (org.), 2000, p. 15).

Como citado acima, algumas das vertentes do humor, como as piadas, são
usadas em momentos ou ambientes específicos para quebrar um instante de tensão.
Foi Chaplin quem disse, em Luzes da Cidade (1931), que “[...] graças ao humor, as
dificuldades da vida se tornam mais leves [...]” 1, além de trazer proximidade entre
pessoas. O riso em sua forma mais simples já é contagiante e talvez nem exista uma
real necessidade de ser estudado, afinal, como disse Voltaire (apud LE GOFF em
BREMMER; ROODENBURG (org.), 2000, p. 65), “as pessoas que buscam causas
metafísicas para o riso, não são alegres”. Contudo, é importante observar o quão
mutável é o ser social e o quanto suas ações com os outros indivíduos se altera de
acordo com que seu meio muda. Isso inclui o humor.
Georg Simmel, em Questões Fundamentais da Sociologia, defende que todo
ser social tem suas individualidades:
Seguramente cada um desses indivíduos têm seu comportamento conduzido
por um outro, cujo desenvolvimento é de algum modo diferente, e
provavelmente nenhum se comporta exatamente como o outro; em nenhum
indivíduo se encontram postos, lado a lado, o elemento que iguala e o
elemento que os separa dos demais; ambos os elementos constroem a
unidade indivisível da vida pessoal. (SIMMEL, 2006, p. 11)

1

Citado por Bernardo Jablonski em um seminário sobre humor realizado na PUC-Rio em agosto de
2009.
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Mesmo assim, sempre que há uma mudança externa, o indivíduo também
muda. Social, cultural ou politicamente, qualquer alteração traz transformações que
refletem nosso modo de vida. Isso inclui o senso de humor. Utilizando um exemplo
muito recorrente para os que vivem no “país do futebol”, é possível lembrar-se de
pelo menos uma vez, em que seu time esteve muito bem em um campeonato e, de
repente, passou a ter um mal desempenho fazendo com que o mesmo virasse motivo
de chacota.
Ainda falando sobre como humor e sociedade se correlacionam, o

escritor

Henk Driessen (BREMMER; ROODENBURG (org.), 2000, p. 251) afirma que “o humor
quase sempre reflete as percepções culturais mais profundas e nos oferece um
instrumento poderoso para a compreensão dos modos de pensar e sentir moldados
pela cultura.” O contexto é importante para que uma piada funcione, quem a conta e
quem a ouve tem que estar inseridos no mesmo, ou pelo menos saber do que se trata.
Driessen (BREMMER; ROODENBURG (org.), 2000, p. 253) atesta que “o
humor político floresce quando há repressão política e dificuldades econômicas”. Esta
é outra questão mutável, que nos serve quase como uma autodefesa pela opressão
sofrida e é herança direta deixada pelos bufões, na Grécia antiga (BREMMER, 200,
p.29), e posteriormente pelos bobos da corte, na Idade Média (LE GOFF em
BREMMER; ROODENBURG (org.), 2000, p. 66), que faziam graça com quem estava
no poder. Isso também se conecta com o que Chaplin disse sobre a leveza que o
humor traz à vida. O humor político pode ser representado de várias formas, voltando
aos dias atuais, por exemplo, quando algum político é satirizado mostrando uma
tentativa do povo de exibir seus defeitos ou características. Como o ex-presidente
Lula, por exemplo, que foi caricaturado no humorístico Zorra Total, onde seus trejeitos
e manias eram salientados para causar o riso do telespectador.
Ao estudar o humor, é importante avaliar suas origens, suas reações em cada
pessoa, e os variados modos de fazê-lo. Em agosto de 2009 a PUC-Rio realizou um
seminário sobre humor com Mauricio Sherman (diretor), Claudio Manoel (ator/autor),
Pedro Cardoso (ator), Michel Melamed (autor/ator), Mario Marcio Bandarra (diretor),
Bruno Mazzeo (autor/ator), Ney Latorraca (ator), Claudio Paiva (autor/chargista) e os
psicanalistas Daniel Kupermann e Joel Birman. A intenção do encontro era que os
mesmos debatessem sobre humor e sociedade. Em determinado ponto do seminário
Claudio Manoel destacou que “além de ter vários tipos de humorismo, humoristas e
humores, as respostas para cada um deles variam de indivíduo para indivíduo”,
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salientando a importância de se estudar o meio em que, como, de quem e para que o
humor é feito.
Michel Melamed, no mesmo seminário ainda ressalta a relevância de cada um
dos estilos do humor, mas como todos eles, de certa forma, parte de um mesmo
princípio, a inadequação:
Existem vários tipos de humor: existe o humor físico, o humor de texto, o
humor de situações, o humor de improviso. E na verdade o humor de
improviso está até um pouco ligado a isso. Grande parte dessas situações
surgem deste sentimento de estar inadequado... De alguma coisa que não
está encaixando, de não estar no momento certo. Acho que isso é um
sentimento perpétuo, como agora. E sem dúvida o humor parte da
transgressão da expectativa, da desestabilização.

Ainda neste capítulo serão estudados os chamados “limites do humor” que,
como observado acima, vão se modificando e adaptando-se às adequações ou
inadequações de cada grupo social e as formas com que os mesmos lidam e
consideram ou não humor. Implicando também nos atritos/conflitos que a cosmovisão
divergente em cada um desses grupos pode trazer.
Na sitcom Engraçada Vida, será utilizada a quebra de parâmetros sociais, a
desestabilização de paradigmas e a desconstrução de vários conceitos da sociedade
pré-estabelecidos que permeiam o preconceito, racismo, homofobia, acepção e
discriminação de pessoas, situações muito notórias nos dias de hoje.

1.2 Humor regional

Em maio de 2016 estreou na emissora de TV paga Multishow o programa Tá
Rindo Do Quê?, onde humoristas se unem para mostrar os bastidores do stand-up
comedy em uma turnê pelo Brasil, perguntando para os moradores quais as coisas
mais curiosas e interessantes podem virar piada. Passando por mais de 20 cidades,
eles tentam sempre captar a essência de cada lugar para que os próprios habitantes
de lá, quando ouvirem as piadas, entenderem.
A psicóloga e coordenadora do serviço de psicologia da USP, Martha Hubner,
em entrevista ao SP Pesquisa da Univesp TV, explica a importância na identificação
da piada com o espectador:
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Fazer humor é um comportamento verbal. E como comportamento verbal
deve ser aprendido e a sua aprendizagem depende de três aspectos: cultural;
sua história individual, a gente chama de ontogenia; e depende também da
filogenia.... para fazer humor e para rir do humor, você precisa ter o que a
gente chama de ‘controles múltiplos’, ou seja, precisa ter múltiplos
conhecimentos, pois precisa compartilhar com a comunidade que ele está se
referindo quando ele faz o humor e você também como ouvinte precisa ser
um ouvinte fluente que compartilha a língua, que compartilha os outros
aspectos sutis da cultura. (HUBNER, 2015)

Para representar as múltiplas culturas que se pode encontrar em São Paulo,
estado onde será ambientada a série Engraçada Vida, foram criados personagens
que vêm de diferentes lugares do Brasil. Justamente porque em cada região desse
país, as formas de se lidar e fazer humor são diferentes.
Não necessariamente, todos os personagens mostram a todo o momento como
se faz humor no lugar de onde eles vieram. Encontraram-se elementos nas nuances
de suas personalidades e nos diálogos entre eles que identificam e caracterizam suas
formas de se relacionar e de lidar com o humor, fazendo ou interagindo com quem faz
a piada.
As personagens Malu e Washington, por exemplo, utilizam mais do humor e
tiradas cômicas em seus diálogos, utilizando-os como alívio para momentos de tensão
ou apenas para satirizar um momento em que, muitas vezes, os mesmos se
encontram. Já André é mais fechado e sempre responde de forma negativa às piadas
de Washington. Lorena, tímida e recatada, não consegue falar alto e se expor a todo
o momento, mas em poucas oportunidades tem comentários que tiram risadas de
seus companheiros.
Os traços de personalidade e características principais de cada personagem
da série estão especificados em detalhes no capítulo 3 Engraçada Vida, da página 28
a 39, deste trabalho.

1.3 O humor que afeta o humor
O chamado “mau humor” não é bem visto. Quase que de forma
preconceituosa, é encarado como algo adverso ao estado feliz da existência,
quando na verdade os dois fatores não estão forçosamente ligados. Mesmo assim,
existe uma opressão pelo bom humor ao saber que se for visto o contrário será com
maus olhos. Afinal, ao estar inserido na sociedade do riso é necessário que ria ou
será considerado anormal (SOUSA; FERNANDES, 2011, p. 4). Então muitas vezes,
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é imprescindível que se utilize das ferramentas cômicas para sobreviver em
sociedade.
O humor é uma função adaptativa para a sobrevivência humana. Quando o
humor é normal, a capacidade de interpretar os estímulos externos e internos
de maneira adequada está preservada, ou seja, o indivíduo é capaz de
compreender de forma adequada se o ambiente lhe é favorável, as pessoas
de humor normal agirão de forma mais confiante e segura, da mesma forma
que se retrairão quando o ambiente for hostil (NARDI, 2006, p. 155).

É preciso considerar que essa concepção impera na atualidade, pois as
pessoas intituladas de humor normal são vistas pela sociedade como seres
humanos bem resolvidos e felizes. Essa felicidade é tida como a expressão que
traduz a compreensão coerente e lúcida do mundo, ou seja, a felicidade autêntica
requer uma maneira coerente de viver (CLONINGER, 2004 apud, FERRAZ;
TAVARES; ZILBERMAN, 2007 p. 3). Esse contexto inclui todos os processos
humanos, materiais, emocionais, espirituais e intelectuais da vida, sendo aspectos
que interferem diretamente no humor.
Chamamos atenção para isto: não há comicidade fora do que é propriamente
humano. Uma paisagem poderá ser bela, graciosa, sublime, insignificante ou
feia, porém jamais risível. Riremos de um animal, mas porque teremos
surpreendido nele uma atitude de homem ou certa expressão humana.
(BERGSON, 1980, p. 07)

Como fator inerente do ser humano, o humor é buscado e produzido para
que novos estímulos sejam dados ao nosso inconsciente, estímulos estes que de
certa forma o reinserem na sociedade.
Porém, observamos, atualmente, um estímulo ao riso de diversas
manifestações: propagadas, artigos científicos, artigos médicos, panfletos,
músicas, entre outros. [...] em meio à dispersão da rede enunciativa, uma
regularidade de enunciados que estimule e incentive o riso em uma
sociedade que morre de rir, ou melhor que vive para rir, ou ainda, que ri para
viver. (SOUSA; FERNANDES, 2011, p. 01)

Dito isto, as motivações das pessoas estão diretamente ligadas ao seu próprio
bem-estar, e até ao consumir conteúdo, independente de sua vertente, é buscando
algo que faça bem para si mesmo. Segundo Freud (1976 apud, SOARES, 2011, p.7),
o humor é a intervenção do superego que enfrenta o ego quando este é ameaçado
e ainda considera que o humor é um mecanismo de defesa da psique e, mesmo que
maduro, um recurso que se aproxima do delírio.
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1.4 Os limites do humor
De acordo com John K. Wilson, em sua obra The Myth Of Political Correctness:
The Conservative Attack on Higher Education (1995, p. 1), a expressão “politicamente
correto” surgiu no ano de 1991 e rapidamente se tornou um dos termos mais falados
na América. Como consequência, veio à tona a ideia de as piadas serem classificadas
como “politicamente corretas e incorretas”. Piadas que têm como alvos minorias
oprimidas da sociedade como, por exemplo, negros e homossexuais, são tratados
como fora de um padrão politicamente correto, portanto, ofendendo esta porção da
sociedade que já sofre discriminação.
Piadas politicamente incorretas podem causar consequências jurídicas quando
a parte ofendida interpreta que o humorista teve a intenção de ferir e injuriar
moralmente a minoria alvo da piada. No ano de 2011, segundo o site Revista Fórum
o humorista Rafinha Bastos foi alvo de críticas e denúncias graças a uma piada que
dizia que mulheres feias deveriam “agradecer pela oportunidade” de serem
estupradas. Mais tarde, no mesmo ano, o site O Globo fala sobre a condenação de
Rafinha Bastos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O humorista teria que indenizar
a cantora Wanessa Camargo, que na época estava grávida, após uma piada em que
Bastos disse que praticaria relações sexuais com a cantora e com o bebê, causando
assim abalo moral na vítima.
Esse tipo de piada também já gerou consequências mais graves que
indenizações financeiras. Em 7 de janeiro de 2015, doze pessoas foram assassinadas
e onze ficaram feridas em um atentado ao jornal francês Charlie Hebdo, conhecido
por ser um periódico com ilustrações que satirizam a política francesa e também
diversas religiões, entre elas o islamismo, religião dos terroristas responsáveis pelo
ataque. (G1, 2015).
Essas consequências acabam fazendo com que alguns comediantes,
principalmente em stand-up, criem um receio e tomem mais cuidado com as palavras
e piadas contadas. Por outro lado, existem alguns que defendem que os humoristas
devem ter total liberdade de expressão e que o “patrulhamento” politicamente correto
beira a censura. O diretor Miguel Falabella, criador da sitcom brasileira Pé na Cova,
segundo depoimento publicado no UOL em 2016, repudia a causa “correta” na
comédia.
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[...] a comédia não admite esse tipo de classificação. Acho que é burro tentar

colocar a comédia dentro do politicamente correto, isso é coisa de gente
ignorante. Inteligente é ter uma discussão saudável. [...] O politicamente
correto acaba com o humor para quem se permite, eu não me permito, nunca
me permiti. Isso é uma censura horrorosa.

Outro humorista que é criticado por frequentemente contar piadas polêmicas é
Danilo Gentilli. Em entrevista ao blog Outro Canal da Folha de S. Paulo (2016), o
comediante acredita que o humor deve ter liberdade para abordar qualquer assunto.
Humor tem que falar do que for, do rico, do pobre. O que acontece é que
existe uma minoria patrulheira de pessoas, que vão se travestir de opinião
pública. As pessoas estão assistindo, rindo. Pergunta-se muito qual o limite
do humor, mas ninguém pergunta qual o do mau humor. Quem se sente mal
com uma piada deve ter um problema maior.

Um dos principais ativistas da causa homossexual, o deputado federal Jean
Wyllys opina, no documentário O Riso dos Outros, que os humoristas devem sim ter
a liberdade de fazer qualquer piada, desde que estes saibam também como lidar com
as consequências de serem taxados como sexistas, racistas e afins.
Eu acho que os humoristas e comediantes eles tem que ter a liberdade
mesmo para fazerem as piadas. Agora, eles não podem achar que não tem
que ser contestados, porque este é o problema: é querer fazer a piada e não
ser contestado. É fazer uma piada, ofender um coletivo e querer que esse
coletivo não reaja. Olha, desculpe aí querido, mas não pode ser uma via de
mão única. É uma via de mão dupla! Você tem todo o direito de fazer sua
piada, agora pague o preço de ser chamado de babaca, de racista, de
homofóbico, de sexista, se defenda, se explique, refaça, reveja seu humor.

O documentário, produzido pela TV Câmara, dirigido e roteirizado por Pedro
Arantes, mergulha no mundo do stand up comedy para discutir essa linha tênue entre
o humor e a ofensa, entre o legal e aquilo que gera intermináveis discussões judiciais.
A produção conta com diversos depoimentos de comediantes, cartunistas e ativistas.
Os defensores da causa “correta” no humor depõem que há limites sim para o humor
e que tais limites não se tratam de censura, mas sim de respeito aos direitos que as
minorias conquistaram após duras lutas contra a opressão. O cartunista André
Dahmer, ainda no documentário, reforça esta posição. “Se o humor precisa de uma
vítima, façamos a vítima certa, não é? Porque tem tanta gente que merece apanhar.
Por que bater nos negros ou nas mulheres, não é? Que já apanharam bastante. Essa
é a verdade.”
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O humor polêmico também pode ser utilizado como forma de crítica social. É
um recurso que a série Engraçada Vida utiliza e é um recurso também utilizado, por
exemplo, pelo canal Porta dos Fundos no YouTube. Os esquetes fazem piadas com
negros, religiosos e homossexuais sem a intenção de denegrir os oprimidos, mas sim
ridicularizar os opressores. Um exemplo é o esquete KKKKKK escrita por Fábio
Porchat. O vídeo mostra um homem que quer criar a Ku Klux Klan (organizações
racistas dos Estados Unidos), e pede a um colega para chamar pessoas que integrem
um grupo. As pessoas estão reunidas, todas com capuzes que cobrem seus rostos, o
organizador da reunião vai explicar o motivo do encontro. Um dos participantes pede
para tirar o capuz, pois está com calor. O líder percebe que o homem é negro, pede
para os outros tirarem o que cobre seus rostos. Todos são negros. A partir daí vê-se
o constrangimento do opressor, que tenta disfarçar o real motivo do encontro por medo
da maioria presente. Desta maneira, os papéis se invertem e o opressor vira o
oprimido, sendo motivo de chacota por conta de seu preconceito. Um dos sócios do
canal, Gregório Duvivier, em entrevista para o canal do Youtube de Drauzio Varella,
define o humor incluso nos esquetes como “socialmente consciente”. Ainda segundo
Duvivier, o humor na televisão brasileira tinha uma impressão de que a reflexão
atrapalharia a piada. Pensamento que foi desconstruído pelo Porta dos Fundos.
O canal é um dos maiores sucessos da Internet e, consequentemente, de todo
o meio audiovisual. Este grande alcance que a Internet proporciona às produções
audiovisuais foi um dos principais motivos para a produção da série Engraçada Vida
e sua distribuição pela plataforma streaming. Mas como aliar um humor reflexivo ao
audiovisual?
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2. Audiovisual na vida
Após entender a forma com que o humor é aplicado, baseado nas direções em
que a sociedade caminha, o próximo passo é determinar qual a melhor maneira de
alcançar o público. Considerando as tantas formas encontradas hoje em dia de se
produzir e veicular conteúdo audiovisual.
Este capítulo do trabalho se dedica a explorar e avaliar os métodos, as origens
das linguagens e as plataformas escolhidas pela produtora para criar e veicular a
série. Buscando justificativas para as escolhas por meio das matrizes, ou raízes, de
cada meio. Determinando como os dois aspectos mais importantes dessa pesquisa
podem andar atrelados: o humor e a crítica social.

2.1 Websérie ou série?

Para a produção Engraçada Vida, a princípio, foi escolhido o gênero websérie
pela intenção da produtora em distribuir a primeira temporada através das plataformas
de video on demand, como Netflix e Looke. Porém, conforme estudos de mercado e
comparações com situações parecidas, chegou-se à conclusão que o termo websérie
é errôneo para a sitcom Engraçada Vida. Para efeito de comparação, a série House
of Cards, criada por Beau Willimon, também foi produzida apenas para ser distribuída
para a plataforma streaming do Netflix. Porém, a produção é classificada, de acordo
com o banco de dados do site Internet Movie Database, como série, e não websérie.
Isto se deve ao fato de algumas particularidades dos episódios de webséries
não serem compatíveis com os formatos de ambas as séries citadas. A doutora em
comunicação Daniella Zanetti mostra através de seu artigo Webséries: Narrativas
seriadas em ambientes virtuais (2013, p. 84) que os episódios de webséries tendem
a ter um tempo de duração bem variado, porém curto, em relação aos episódios de
séries, variando entre 3 – 10 minutos de duração, em média. Episódios de séries de
TV podem variar entre 20 – 25 minutos de duração para sitcoms como Friends, Big
Bang Theory e Engraçada Vida; 40 – 45 minutos para séries em geral transmitidas em
horário nobre e entre 50 – 60 minutos de duração para séries de drama com enredos
profundos como Game Of Thrones e Sense8. Zanetti ainda diz que a curta duração
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de episódios de webséries são motivados pelo espectador da Internet que possui uma
atenção dispersa e subdividida entre as diversas abas do navegador.

2.1.1 Video On Demand

O serviço de video on demand por meio de streaming vem crescendo
exponencialmente no Brasil e no mundo. Segundo pesquisa realizada pelo Google
Brasil em 2015, no período de um ano o número de usuários brasileiros que se utilizam
das plataformas on demand cresceu em 35%. A pesquisa contou com a participação
de 1500 pessoas no período entre julho e agosto de 2015, em seis capitais brasileiras,
tendo os dados comparados com o mesmo período do ano de 2014. Ainda segundo
a pesquisa, 77% dos usuários assistem a vídeos on demand para terem acesso a
algum conteúdo que não está disponível na TV, 48% usam para assistir a algo que
não puderam assistir durante a grade programação da TV e 20% utilizam para
completar o que já viram na televisão. Entre as principais características do serviço
on demand, está a possibilidade de assistir os conteúdos a qualquer hora e em
qualquer lugar em um smartphone e a liberdade de pausar e continuar assistindo de
onde parar, quando quiser.
Os dados mostram um dos motivos para que, por exemplo, a Rede Globo de
Televisão iniciasse, em 2016, seu próprio serviço de vídeo on demand. O canal
inclusive se inspirou nos lançamentos da Netflix para suas próprias produções ao
lançar a maioria dos episódios da série Supermax na plataforma streaming antes
mesmo de sua transmissão na TV aberta, semelhante ao que o Netflix faz com seus
conteúdos. O jornalista Thell de Castro, editor do site TV História, acredita que este
caminho é correto e até inevitável para os canais abertos da televisão.
[...] o futuro da televisão é esse, e a Globo está fazendo a lição de casa
corretamente. No futuro (não muito distante), deverá fazer o mesmo com as
novelas – por exemplo, uma fornada de 10 capítulos será liberada antes da
exibição na televisão. Quem sabe até uma novela inteira, mais curta, é claro,
saia desta forma. (CASTRO, 2016)

O fato da plataforma de video on demand ser um meio que representa o futuro
da televisão justifica a escolha desde tipo de veiculação para a série Engraçada Vida,
pois um dos objetivos da produção é atingir o máximo de espectadores com a crítica
social proposta na sitcom.
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2.2 Sitcom
Sitcom é a abreviatura de situation comedy, traduzindo para a Língua Portuguesa
nada mais é que comédia de situação. Uma série de comédia com aproximadamente
vinte e cinco minutos de duração, originalmente veiculada em televisão, onde as
personagens sempre se encontram em situações engraçadas. (COMPARATO, 2009,
p. 381)
As comédias de situações nascem do teatro de revista. No Brasil, estes teatros
tiveram início em 1859 com As surpresas do Sr. José da Piedade, de Justino de
Figueiredo e sofreram grandes influências dos teatros de revista europeus até 1887.
O Teatro de Revista alcançou grande popularidade na cidade do Rio de Janeiro,
pois fazia críticas bem humoradas a alguns problemas cotidianos do nosso país. A
raiz desse gênero teatral já tinha como um de seus principais destaques a forte crítica
aos costumes, compondo seus espetáculos com textos em verso, comédia musicada,
paródia, representações folclóricas e dança; estimulando o riso com falas irônicas e
de duplo sentido.
A sitcom nasce do teatro de revista, cresce no rádio e chega a
televisão sob a forma de esquete. Esse gênero está intimamente
ligado à crítica de costumes, que é a sua matéria-prima. Embora
frequentemente tenha assumido a forma de crítica política. (COMPARATO,
2009, p. 387-388).

Como cita Doc Comparato, antes das sitcoms se disseminarem como um
programa televisivo, tiveram sua origem no rádio britânico. A primeira sitcom televisiva
foi ao ar no Reino Unido.
A primeira comédia de situação televisiva a ir ao ar chama-se Pinwright’s
Progress. Produzida pela BBC, estreou no Reino Unido no final de 1946. O
personagem principal, J Pinwrighy, interpretado por James Hayter, era dono
da menor cadeia de lojas do mundo (BBC, 2011; GUINNESS). Um ano depois
nos Estados Unidos, seria veiculada a primeira sitcom estadunidense,
chamada Mary Kay and Johny, seriado estrelado pelo casal Mary Kay e Johny
Stearns (GUINNESS). (PATANÉ, 2016, p. 25)

Mary Kay and Johny, trouxe a vida real do casal Mary Kay e Johny Stearns para
ficção de forma cômica, mostrando o cotidiano, onde Johny estava sempre tentando
lidar com as confusões causadas por sua esposa. A série teve seu último episódio
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exibido em março de 1950. Um ano depois estreou um dos maiores sucessos da TV
americana, I Love Lucy.
A sitcom protagonizada por Lucille Ball e Desi Arnaz, conta a história do casal
Lucy e Rick Ricardo. Lucy era uma mulher atrapalhada que desejava entrar para o
show business da banda de seu marido. Os dois enfrentavam juntos de forma caótica
os problemas do dia-a-dia. Os vizinhos do casal, interpretados por Vivien Vance e
Gale Goron, tramavam planos mirabolantes e ingênuos, muito engraçados.
Estreada na emissora americana CBS em outubro de 1951, I Love Lucy teve
seis temporadas, seu episódio final foi ao ar em maio 1957. Na década de 1960 o
seriado chegou ao Brasil, sendo transmitido pela TV Tupi e, como já imaginado, fez
um grande sucesso nas televisões brasileiras. Antes de chegar ao país, a série já era
muito comentada por seu sucesso e foi a inspiração para primeira sitcom brasileira
Alô, Doçura!, lançada pela extinta TV Tupi em 1953, transmitida até 1964. Em seu
artigo titulado com o nome da série, publicado no site Tele Dramaturgia, Nilson Xavier
discorre sobre a sitcom:
Alô, Doçura! era exibida uma vez por semana, passando, mais tarde, a ter
dois episódios semanais. Foi a primeira série no Brasil em formato “sitcom”
(“situation comedy”), com histórias apresentadas em forma de esquetes com
duração de 15 minutos, centradas nos problemas de comunicação entre um
homem e uma mulher. Em cada episódio, os atores interpretavam
personagens diferentes, em geral as histórias eram encenadas em auditório,
incorporando a reação do público.

O autor atesta em seu artigo, que a primeira versão de Alô, Doçura! foi criada
para o rádio tendo como título O Encontro das Cinco e Meia, idealizada por Otávio
Gabus Mendes que também produziu juntamente com seu filho Cassiano Gabus
Mendes. Cassiano adaptou o roteiro para TV e então nasceu, Alô, Doçura!.
Desde então as sitcoms vieram ganhando espaço na televisão brasileira. A
Grande Família, Toma Lá Dá Cá, A Diarista, Pé na Cova, Saí de Baixo, Os Normais,
são algumas das séries produzidas para televisão que fizeram sucesso.
As sitcoms norte-americanas inspiraram as sitcoms de todo o mundo inclusive
a criação de Engraçada Vida, produzida pela produtora Cinco %.
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2.2.1 Sitcom como crítica social

É comum pensar que humor e comédia possuem o mesmo significado, porém
Doc Comparato esclarece a diferença. Para ele, a comédia é uma obra ou
representação teatral em que predominam a sátira e a graça. O humor é uma veia
cômica que traz graça ao espirito e está ligada a uma feição irônica. Em outras
palavras, o primeiro é para fazer gargalhar e o segundo fazer cócegas no cérebro.
(COMPARATO, 2009, p.373)
A partir desta premissa, será produzido uma sitcom, não só com os
componentes da comédia, mas também voltado ao humor com intenção de fazer os
espectadores refletirem sobre as mazelas sociais.
A raiz mais profunda da história da sitcom pode ser localizada no Teatro
Revista. No artigo A Produção do Teatro de Revista no início do século XX: o Texto
Teatral e seu uso para a Historiografia, Mariana de Araújo Aguiar diz que o Teatro de
Revista brasileiro tinha como objetivo fazer uma revisão dos fatos oriundos da
sociedade, sob um olhar crítico com humor. (AGUIAR, 2010, p.3)
Ainda em seu artigo, a autora afirma que:
Apesar das mudanças sofridas ao longo do tempo, o texto do teatro de
revista sempre buscou uma relação com a atualidade, retratando
questões políticas, econômicas e sociais que estavam em voga em seu
período de forma cômica. Essa peculiaridade do teatro de revista torna
seus textos formas privilegiadas de acesso ao universo do imaginário
de um período e às representações do real. (AGUIAR, 2010, p.4)

Antonio Ozaí da Silva afirma que o humor pode ser uma ferramenta que instiga
a reflexão humana com suas críticas. Em seu artigo, publicado no site da Revisa
Espaço Acadêmico, O Riso dos Outros: O humor tem limite? (2013) aborda o humor
como fundamento social.
O humor, seja qual for o seu objeto, não se explica apenas pela
capacidade individual de criação. Seu fundamento é os valores
compartilhados socialmente. O humorista não é um indivíduo isolado,
mas um ser social. A linguagem do comediante não é axiologicamente
neutra. Todo discurso tem raízes na sociedade. Nem a piada nem o
riso ocorrem no vácuo, seus alicerces são culturais, sociais, políticos e
ideológicos. Quem fala, fala de um lugar determinado, está consciente
do que pronuncia, espera um determinado efeito: provocar o riso.
Quem ri também o faz conscientemente, e ao fazê-lo reforça a
mensagem. Neste sentido, nem a fala nem o riso são naturais. O
fundamento é social.
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O autor ainda afirma que o humor também pode contribuir no sentido de levar
à reflexão sobre os preconceitos e mostra o ridículo da postura preconceituosa. Para
fazer um humor instigante exige criatividade, trabalho e superação dos lugares e
senso comum.
Uma vez que as raízes das sitcoms têm como histórico criticar, com humor, os
acontecimentos da sociedade, entendendo que se pode usar tal formato como uma
ferramenta de crítica que instigue a reflexão, a produtora Cinco% produzirá uma
sitcom. A série abordará com humor os constrangimentos que as personagens sofrem
ao serem vítimas de preconceito, entretendo o público enquanto critica a sociedade e
satiriza situações do cotidiano de estudantes universitários.
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3. Engraçada Vida
Este capítulo se dedica a destrinchar os detalhes da execução prática do
Trabalho de Conclusão de Curso, com as informações técnicas da execução do
produto audiovisual criado, considerando todo o processo já analisado até aqui. A
série Engraçada Vida, une o humor em uma de seus formatos mais populares na
televisão, a sitcom, voltando seu olhar para uma forma crítica de analisar e questionar
a sociedade, seus dogmas, conceitos e preconceitos. Trará personagens que
batalham contra seus próprios estereótipos e demais dificuldades da vida.

3.1 Argumento

Malu é uma garota perseverante que almeja ser uma grande atriz. Para isso,
precisa ultrapassar as barreiras de todo iniciante sem Q.I. (quem indica) desta carreira.
Seu jeito impulsivo faz com que ela passe por várias situações inusitadas e cômicas,
além disso, ainda precisa lidar com o fato de não contar mais com seu “paitrocínio”.
Os pais da jovem resolveram ir embora da capital para o interior paulista após se
aposentarem, pois acreditam que depois da filha ter trocado tantas vezes de curso,
está na hora de ela amadurecer e cuidar de si própria.
Malu divide o apartamento deixado pelos seus pais com seus melhores amigos:
a recatada e desastrada Lorena, o ingênuo e esperançoso André e o sarcástico e
piadista Washington. Eles se conheceram na faculdade de Rádio e TV que ainda
cursam, com exceção de Malu que com o trancamento deste curso, completou sua
sétima desistência em uma graduação. Juntos, vão aprendendo diariamente a lidar
com suas diferenças e como enfrentar todos os obstáculos que a vida lhes impõe.

3.2 Personagens

Para a composição das personagens foram utilizados os princípios citados por
Syd Field em seu livro Manual do Roteiro. O primeiro passo foi escolher a personagem
principal da trama. Após a criação da protagonista, parte-se dos mesmos princípios
para a criação das personagens coadjuvantes.
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Para Field, os componentes da vida das personagens são separados em duas
categorias principais: interior e a exterior. (FIELD, 2001, p. 28).
Na categoria interior de uma personagem, cria-se sua biografia, desde o dia de
seu nascimento até o início da série. Deve-se ser o mais específico possível, decidindo
o sexo da personagem, idade, local de nascimento, relacionamento com os pais, se
tem ou não irmãos, detalhes da infância e assim por diante até chegar ao ponto de
início da série. Esses dados criarão as características da personagem e influenciará
no modo como a trama se desenvolve a partir das suas ações e reações, o que Syd
Field chama de pesquisa criativa. (FIELD, 2001, p. 29).
Na exterior abordam-se os acontecimentos desde o início da história, até sua
conclusão. Descreve-se como a personagem reage ao se deparar com os conflitos do
roteiro, se comporta no relacionamento com as demais personagens e qual o modo
que ela se relaciona consigo mesma. Para facilitar esse detalhamento, Syd Field
separa em três componentes básicos: profissional, pessoal e privado.
Ao descrever o componente profissional, analisando se é bem-sucedido, se
trabalha em algo que gosta, se seu relacionamento com seus colegas de trabalho é
bom ou ruim. Pessoal: trata-se dos relacionamentos pessoais das personagens, ou
seja, estado civil e a forma que ela encara tal estado, seu círculo de amigos e
familiares. Privado: define-se o que a personagem faz quando está sozinha. (FIELD,
2001, p. 30).
Após a primeira etapa do processo finalizada, interior (biografia) e exterior (vida
atual), criam-se as necessidades dramáticas das personagens com o objetivo de
estabelecer os conflitos dramáticos.
Tomou-se também como base, para a composição das personagens, uma
vídeo-aula do canal do YouTube da Agência de Conteúdo e Formação Audiovisual
ministrada por Ricardo Tiezzi sobre Elementos do Personagem no Roteiro. Tiezzi
discorre sobre quatro tópicos essenciais, que em seu ponto de vista, proporciona uma
concepção melhor sobre como criar uma personagem. São elas:
- Os conflitos da personagem, que possuem duas vertentes os conflitos
externos, que diz respeito a tudo que externamente barra uma vontade ou
necessidade; e os conflitos internos, aqueles pensamentos ou ideais que estão no
psicológico da personagem e a impede de alguma forma de realizar suas
necessidades.
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- As mudanças que a personagem sofrerá durante a história contada, que se
sucedem mediante acontecimentos que modifica aos poucos a forma deste pensar.
- A ação, demonstrando não só as qualidades ou defeitos da personalidade da
personagem, mas descrevendo como ela age e se relaciona.
- A visão de mundo de uma personagem, a forma que esta interpreta o mundo.
De acordo com Ricardo Tiezzi, tendo clareza destes quatro elementos, os
detalhes, como forma de andar ou falar, por exemplo, estarão contidos nesses, que
às vezes, partem até do próprio ator que irá interpretar a personagem.
Para a criação das personagens da série Engraçada Vida, foram utilizados uma
mescla de métodos dos autores citados com o objetivo de desenvolver personagens
com problemas reais e conflitos comuns entre jovens. João Maria Mendes no livro
Cultura Narrativas Dominantes, afirma:
Personagens ficcionais são sempre espelhos deformantes da nossa própria
imagem, ou personificação de experiências humanas que re-conhecemos. E
todas as personagens memoráveis são desequilibradas por um traço de
humor, ou poético, ou patético, a que devem sua propensão para a felicidade
ou para desgraça. E todas elas se transformam, mais ou menos
intensamente, diante de nossos olhos durante as histórias que vivem.
(MENDES, 2009, p. 140)

Desta maneira, pretende-se ao final do processo de criação das biografias, que
as personagens tenham características semelhantes ao público-alvo da série, jovens
na faixa de 17 e 30 anos que estejam cursando ou encerrando seus estudos e
enfrentam, assim como as personagens, as dificuldades de serem aceitos com suas
particularidades e de alcançarem seus objetivos.
Nas próximas seções, a pesquisa criativa dos principais personagens da serie.
O estudo feito acima, colocado em prática.

3.2.1 Maria Luiza Baerte

Uma jovem negra, 24 anos, estatura média, e nascida em São Paulo no dia 10
de agosto de 1992.
Filha única de um casal de professores extremamente metódicos, Lilian
Damaceno Rodrigues Baerte e Tiago Lorenzo Baerte. Malu foi muito mimada na
infância e adolescência conseguindo tudo que queria. Porém, na hora de escolher sua
faculdade, foi influenciada pelos pais a escolher entre cursos que a habilitaria para
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exercer uma profissão que estes consideravam tradicional e que desse dinheiro.
Trocou de curso seis vezes, até quando, ainda não muito a seu próprio gosto optou
por Rádio e TV. Seus pais, mesmo não gostando da ideia e já saturados com as
desistências da filha, estavam se conformando. Porém, Malu desistiu da sua sétima
graduação, levando seus pais ao limite da paciência. Assim, ambos já aposentados,
se mudam para o interior deixando o apartamento e as responsabilidades deste para
Malu.
Não foi apenas na escolha da faculdade que Malu deu trabalho aos seus pais.
Desde a adolescência a garota sempre foi julgada de safada e detestada pela maioria
das meninas da sua idade por ter vários relacionamentos e nunca querer algo sério,
além de sempre tomar a atitude de iniciar a paquera. Entretanto, Malu não se abalava
com os comentários, não deixando os preconceitos da sociedade inibir suas vontades.
As várias vezes que Maria Luiza trancou a faculdade não foi por
irresponsabilidade ou desleixo. A garota nunca quis uma “carreira tradicional”, ela
queria ser atriz, descobriu esta vontade também na adolescência quando
acidentalmente apareceu ao fundo de uma reportagem, se viu no jornal da noite e
ficou maravilhada com a ideia de poder ser famosa. Deste dia em diante sua vida gira
em torno da busca pelo seu sonho, sempre participando de testes para os mais
diversos papeis. No começo seu sonho girava em torno da fama, era o que queria ser:
famosa. Contudo, ao iniciar sua segunda graduação, fisioterapia, desistiu na primeira
semana depois de ser apresentada aos cadáveres do laboratório de anatomia.
Trancou o curso sem avisar seus pais, entrou em um grupo de teatro, onde descobriu
finalmente sua vocação e o prazer da arte da interpretação. Começou a buscar, assim,
não mais a fama, mas viver como atriz. Com o dinheiro das mensalidades financiou o
grupo por seis meses até seus pais descobrirem e força-la a cursar Engenharia Civil,
que após completar um semestre acabou deixando ao descobrir, nas provas finais,
que não sabia de nada.
Faculdades cursadas por Malu e tempo que frequentou o curso:


Direito: frequentou por dois semestres (1 ano);



Fisioterapia: frequentou por uma semana (semestre perdido, trancou e não
avisou para os pais e com o dinheiro financiava um grupo de teatro);



Engenharia Civil: frequentou por um semestre (6 meses);



Administração: frequentou por dois semestres (1 ano);
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Publicidade e Propaganda: frequentou por dois semestres (1 ano);



Relações Internacionais: frequentou por dois semestres (1 ano);



Rádio e TV: frequentou por quatro semestres (2 anos).
Em sua última tentativa de se graduar Malu conheceu seus melhores amigos

Lorena, sua melhor amiga e seu “porto seguro”; André o amigo fofo que esconde uma
paixão por ela; e Washington o amigo sarcástico e piadista. Todos estudantes de
Rádio e TV. Ao ser “abandonada” pelos pais, a jovem Baerte precisava de pessoas
para dividir o apartamento e as dívidas deste, por isso convida seus melhores amigos
para morar com ela, unindo o útil ao agradável.
Malu trabalha em uma lan house para conseguir pagar as contas do
apartamento e investir em seu sonho de viver como atriz. Maria Luiza é pouco
dedicada, por diversas vezes fecha o estabelecimento antes do horário, ou saí no
horário do expediente para fazer outras coisas. O lugar quase não tem clientes e,
possivelmente, possui apenas um ou dois computadores funcionando. Malu não sabe,
mas a lan house é um estabelecimento que existe para lavagem de dinheiro de seu
chefe, Seu Messias, um velho político rico e tarado que só fala com a garota pelo
telefone e sempre solta os piores tipos de cantada a ela.

3.2.1.1 Conflitos externos

Malu, que durante toda sua vida sofreu preconceito por ser negra, com o tempo
vai sentir cada vez mais forte a represália da sociedade por conta do seu
comportamento, considerado inadequado para uma mulher. Passa por situações que
dificultam a realização de seus sonhos, mas nunca se deixa abater e enfrenta os
opressores com a cabeça erguida.

3.2.1.2 Conflitos internos

Malu tem como principal objetivo ser atriz. Seu maior medo é não conseguir
realizá-lo e ter que dar o braço a torcer aos seus pais, que apesar de ama-la, sempre
a julgam mal por sua escolha. Seu ponto fraco é perder constantemente o foco quando
o assunto é “homem bonito”.

31
3.2.1.3 Mudanças

Malu é protagonista de sua própria vida, sempre tentou ao máximo fazer o que
quis quando queria sem prejudicar ninguém. Seus pais, metódicos e conservadores,
tentaram inibir as atitudes da filha. Mas na grande maioria das vezes, Malu conseguia
os ludibriar e dar a volta por cima. Porém, nem sempre consegue fazer o mesmo com
a sociedade também metódica e conservadora. Aos poucos Malu, começa a sentir
que para ser socialmente aceita precisaria mudar. Mas ela prefere provocar, ironizar
e mostrar a todos que tem o direito de ser aquilo que ela quiser.

3.2.1.4 Ação

Na sociedade, que até hoje é machista, Maria Luiza é considerada como uma
“mulher fácil”. O que ela mais gosta de fazer é beijar e transar com homens bonitos.
Constantemente toma a iniciativa em uma paquera, mas depois de conseguir o que
queria, enjoa do rapaz e é sincera e categórica ao dizer isso a ele. É uma garota que
não consegue ficar quieta por muito tempo, está sempre inventando coisas novas para
fazer. Coisas, que se não têm a ver com homens, têm a ver com a carreira que quer
seguir, ou com as duas coisas juntas, quando cria uma personagem diferente dela
para paquerar rapazes.
Com seus amigos é extrovertida e animada sempre tentando convencê-los a
curtir mais a vida, principalmente Lorena sua tímida melhor amiga.

3.2.1.5 Visão de mundo
Malu é uma mulher completamente desencanada com as “regras” da
sociedade. Não se preocupa nem um pouco com o que os outros vão falar por ela ser
mulher, negra, artista ou ficar com vários homens. Vê as pessoas que a julgam como
hipócritas que não sabem viver bem, portanto não há motivos para preocupar-se com
isso.
Em sua visão, ela está no mundo para aproveitá-lo da melhor maneira possível
e jamais deixará inibir-se por pensamentos alheios sobre o que ela é ou deixa de ser.
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3.2.2 André Cipriano Lima

Jovem branco, acima do peso, 19 anos, nascido em 31 de dezembro de 1996,
na cidade de Fronteira do Vale, no interior de Minas Gerais, morou com os pais e a
irmã gêmea até os 17 anos, quando mudou para São Paulo para cursar a faculdade
dos seus sonhos, Rádio e TV.
André sempre esteve à sombra de sua irmã, Agatha Souza Lima. Mais alta e
bonita, desde criança Agatha chamava a atenção de todos a sua volta, ofuscando a
presença do irmão, inclusive para seus próprios pais, Afonso Matos Lima e Kátia
Souza Cipriano Lima, que gostariam de ter tido duas meninas.
Então, quando encontrou na oportunidade de estudar em outro estado, André
não pensou duas vezes e se mudou para São Paulo em busca de uma vida nova.
André conseguiu bolsa de estudos e aproveitou que uma tia dele estava se mudando
para a capital paulista e foi junto. Mas depois de dois anos vivendo em uma casa de
três cômodos com sua tia, André quis procurar outro lugar. Foi aí que ele se mudou
para o apartamento de Malu, junto com Lorena e Washington.
André se interessou por Rádio e TV ainda na infância quando ao assistir um
programa na TV, na casa de um amigo rico, ficou curioso sobre como tudo aquilo era
feito.
Sua família, muito simples, não tem condições de ajudá-lo financeiramente. Ele
trabalha em uma locadora de DVDs que é frequentada apenas por cinéfilos pseudo
cult que gostam de manter a tradição de alugar seus filmes. O dono da locadora, Tony
Falcão, um rapaz jovem e um remanescente da cultura neo-hippie, que ganha muito
dinheiro vendendo diversas coisas na internet, e com esse dinheiro nem precisaria
mais ter a locadora, mas ele respeita os seus “fiéis clientes”.
Mesmo sendo um trabalho ruim, André aceita. Para ajudar nas contas do
apartamento. Mas o fato principal, é que essa locadora ficava literalmente ao lado da
lan house onde Malu trabalha. André é apaixonado por Maria Luiza desde o primeiro
dia de aula. Porém, não tem coragem de se declarar para ela, que por sua vez só vê
André como amigo.
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3.2.2.1 Conflitos externos

André não se sente satisfeito quanto ao seu peso, por ter sofrido bullying na
infância. Isso o torna inseguro, não conseguindo falar dos seus sentimentos pela Malu.

3.2.2.2 Conflitos internos

André se apaixona por Malu desde o primeiro momento que a vê. Mas por ser
muito tímido e introvertido, nunca conseguiu expressar seus sentimentos. Ele também
é muito ingênuo e desligado, e isso torna sua aproximação e convívio social mais
difícil.

3.2.2.3 Mudança

A mudança de André é com o tempo se tornar mais confiante para se aproximar
da Malu. Se preocupando cada vez menos com a opinião dos outros a respeito da sua
aparência.

3.2.2.4 Ação

Uma das poucas coisas que fazem André sair de sua zona de conforto é algo
que envolve a Malu. Quando escuta qualquer comentário maldoso a respeito da Malu,
André não mede esforços para defendê-la. Não gosta de ter todas as atenções
voltadas para ele e tenta ser o mais discreto possível em todas as ocasiões.

3.2.2.5 Visão de mundo

Assim como a maior parte dos moradores da cidade de onde veio, André é
católico muito fervoroso e segue todos os princípios morais da Igreja. André tenta
enxergar o lado bom de todas as pessoas e está disposto a ajudar a todos. É ingênuo
e mesmo sendo enganado com facilidade não consegue guardar raiva de ninguém.
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3.2.3 Lorena Albuquerque Garcia

Lorena, 21 anos, estatura média e magra. Nasceu no Rio Grande do Sul, na
cidade de Três Arroios, em 12 de dezembro de 1995.
A filha mais nova do influente político Júlio Garcia deputado estadual no estado
de Santa Catarina e a socialite Luiza Albuquerque Garcia, seu irmão Marcos
Albuquerque Garcia de 27 anos não pensa no futuro e vive a vida de um típico playboy
e está viajando por diversos países. Desde a adolescência, Lorena se mostrou contra
as atitudes de sua família, questionando por diversas vezes o comportamento do seu
irmão. Seus pais sempre protegeram o rapaz em qualquer circunstância. Lorena
cresceu acompanhando a política de perto e decidiu fazer Comunicação com o desejo
de mudar as coisas erradas do país, pensou em Jornalismo e, por ser tímida, na hora
da matrícula optou por Rádio e TV para ficar atrás das câmeras. Ao completar dezoito
anos, resolveu se mudar para São Paulo e viver longe de sua família.
Está no quinto semestre de Rádio e TV e trabalha como estagiária em uma
grande emissora de televisão, porém como todo profissional em começo de carreira
trabalha muito e ganha pouco. Ao completar 18 anos se mudou para São Paulo. Divide
o apartamento com André, Washignton e sua melhor amiga, Malu, que na maioria das
vezes consegue convencer Lori a não ser tão “certinha” e aproveitar a vida. Lorena
tem uma “paixonite” por Washington, mesmo sabendo da homossexualidade do
rapaz, não perde a esperança de um dia ter um relacionamento com ele.
Lorena é responsável, meiga e sempre cuida dos amigos. Porém, ela é
desastrada e insegura. Aconselha a todos, mas não sabe lidar com seus próprios
problemas.
Lorena esconde um grande segredo de todos. Seus pais são políticos influentes
no sul do país. Ela decidiu ter uma carreira de sucesso sem precisar da ajuda deles e
não usando seu sobrenome para abrir portas. Por isso veio para São Paulo e, apesar
da insistência da sua família, ela não aceita ajuda financeira deles por saber que são
envolvidos com corrupção. Lorena tem muita vergonha dos pais corruptos, por isso
prefere guardar o segredo para si.
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3.2.3.1 Conflitos externos

Lorena idealizava, assim como diversos jovens que ingressam no curso de
Comunicação Social, que ao se formar poderia mudar a realidade do mundo. Por meio
da comunicação poderia transformar a sociedade em pessoas críticas e acabar com
a alienação social. Porém, já no primeiro ano percebeu que não é bem assim que
acontece. É difícil conseguir ingressar na carreira e quando consegue um estágio,
trabalha-se muito, ganha-se pouco e precisa-se seguir as “regras” que a empresa
impõe. Sem contar ter que “engolir sapos” de pessoas que a acham bonita de mais
para ser alguém inteligente.

3.2.3.2 Conflitos internos

Lorena esconde de todos a posição social de sua família, por não concordar
com os métodos que a enriqueceu. Seu maior medo é não conseguir se sustentar
como radialista e voltar a depender de seus pais após se formar. Além disso, sofre
com um amor impossível pelo seu amigo gay, Washington.

3.2.3.3 Mudanças

Lorena é uma pessoa muito insegura da sua capacidade de realizar seus
sonhos. Sempre foi uma filha exemplar e mesmo discordando da sua família era
obediente. Ao se mudar para São Paulo, mesmo já sendo um grande passo, ainda
tinha medo de impor sua opinião. Mas ao decorrer do tempo e com a convivência com
Malu está se tornando um pouco mais decidida. Provando para si e para os outros
que ela pode sim se transformar em uma excelente profissional sem precisar contar
com seu sobrenome influente para isso.
Lorena guarda uma paixão por seu amigo gay, Washington. Muitas vezes ilude
a sim mesma, pensando que Washington pode sim, no fundo, sentir algo por ela. Mas
em determinado momento, percebe a realidade e ajuda Washington a se relacionar
com outro rapaz.
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3.2.3.4 Ação

Por ser tímida tenta ser a mais discreta possível, pois não gosta de ser notada.
É metódica, organizada e muito responsável. Porém com seus amigos ela consegue
relaxar e ser divertida, está sempre dando bons conselhos a todos e sendo a “voz da
razão” de Malu, ajudando a amiga a ser mais responsável.

3.2.3.5 Visão de mundo

Lorena é extremamente positiva e sempre tem esperança que terá algo bom
independentemente da situação que acontece com ela ou seus amigos. Gosta de viver
segundo as regras e gostaria de mudar tudo de errado no mundo. Sente se muito
culpada quando faz algo que a sociedade considera errado, pois se preocupa com
que os outros vão pensar e falar sobre ela.

3.2.4 Washington da Silva Nunes

Um jovem negro, estatura média, homossexual, 20 anos, nascido em 21 de
maio de 1996 na cidade de Parnaguá, Piauí.
Washington sempre foi muito mimado pela sua fervorosa mãe. A mulher se
dedicou integralmente a cuidar do lar, enquanto o pai de Washington trabalhava a
noite em bares como comediante. Washington teve uma infância feliz apesar de não
ser o orgulho dos professores por ser uma criança resmungona e bagunceira.
Seus pais, Vita Silva Soares e Helenor dos Cantos Nunes o criaram no Piauí
até o rapaz completar o ensino médio, quando o casal se dispôs a largar tudo para ir
morar com o filho em São Paulo. Washington sempre sonhou em fazer sucesso como
um grande diretor de cinema, e para isso precisava cursar uma boa faculdade de
Cinema na cidade. Porém ao chegarem à cidade, o dinheiro que haviam guardado
não foi o suficiente, Washington teve que fazer Rádio e TV (um curso mais barato),
Vita trabalhar como empregada doméstica e Helenor como porteiro em um
condomínio.
Após dois anos morando com seus pais em São Paulo, cansado dos mimos
destes e incomodado por ver seus pais “sofrerem” trabalhando em empregos
sacrificantes por causa dele recebe a notícia que uma amiga sua da faculdade, Malu,
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precisa de pessoas para morar com ela para dividirem o aluguel. Assim, Washington
avisa seus pais que estará de mudança, estes não gostam muito da ideia, mas
aceitam deixando claro que não vão voltar para o Nordeste para ficarem a disposição
do que o “futuro cineasta preferido deles” precisar. Em pouco tempo vai morar no
apartamento de Malu com ela, Lorena e André, seus três melhores amigos.
Washington trabalha como estagiário em um museu no setor de comunicação.
Como nunca tem nada para fazer, constantemente foge do serviço para fazer qualquer
outra coisa.

3.2.4.1 Conflitos externos

Washington, nunca teve problemas quanto sua sexualidade. Porém, nunca teve
um relacionamento sério, então tem dúvidas sobre como lidar com seu relacionamento
com Júlio. Mesmo sendo o piadista do grupo ele tem problemas quando a piada parte
de outras pessoas sobre ele ou seus amigos e não reage muito bem.

3.2.4.2 Conflitos internos

Washington é um rapaz aparentemente seguro, vive fazendo piadas sobre sua
sexualidade, ou sobre ser nordestino no meio de um monte de paulistanos. Porém,
tudo isso para se proteger, na verdade tem muito medo de ser julgado pelo que ele é
e por isso nunca conseguir conquistar seus sonhos.

3.2.4.3 Mudanças

Washington permanece sarcástico e bem-humorado. Nunca leva nada a sério.
Isso começa a mudar ao se relacionar com Júlio, amadurecendo e percebendo que
algumas situações não cabem piadas.

3.2.4.4 Ação

Washington nunca perde a oportunidade de fazer uma piada. Ele é muito
curioso, quer estar sempre por dentro da vida dos amigos. Intromete-se nas conversas

38
destes, sempre colocando uma piadinha em pauta, ou provoca os mesmos com seus
sarcasmos.

3.2.4.5 Visão de mundo

Washington cresceu em uma cidade pequena e conservadora do Piauí em que
nunca pode externar muito sua sexualidade por conta da forma que eram vistos os
homossexuais por lá. Porém tinha sorte de ter pais conscientes e bem-humorados que
sempre o conduziram a ser firme, não ligar para as opiniões alheias e rir mais de si
próprio. Quando chegou a São Paulo, teve que lidar não só com o preconceito pela
sua sexualidade como também por ser nordestino, porém continua seguindo a
condução de seus pais, mas não integralmente. Washington sempre procura rir e fazer
rir, porém não consente com a ideia de ser inferior por ser o que é. Em sua visão todos
são iguais e suscetíveis a serem vítimas de suas piadas.

3.2.5 Júlio Costa Almeida

Um jovem de 25 anos, branco, alto e corpo atlético. Nascido na cidade de São
Paulo, em 23 de março de 1991. Filho único, seu pai, Ricardo Rodrigues Costa morreu
quando Júlio tinha um ano de idade, sua mãe Regina Dante Lucena Costa se recusou
a ter qualquer outro relacionamento e se dedicou integralmente na criação do filho.
Durante toda sua vida Júlio se esforçou para não decepcionar sua mãe como
recompensa da dedicação de Regina em criá-lo sozinha. Sempre foi o melhor aluno
tanto na escola quanto na graduação, responsável, dedicado ao trabalho e nunca deu
preocupação a sua mãe.
Júlio teve certeza da sua homossexualidade na adolescência. Porém, apesar
de ser seguro quanto sua sexualidade resolveu esconder da mãe por saber que ela
não reagiria bem. Algumas vezes tentou falar sobre, mas a cada vez que Júlio falava
de algum amigo gay, sua mãe reforçava a decepção que seria ter um filho gay falando
até que preferiria a morte.
Seu pai deixou uma boa herança que garantiu a Júlio e Regina uma vida
confortável de classe média alta. Júlio estudou Cinema em uma boa universidade.
Hoje, já formado, trabalha como produtor audiovisual.
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3.2.5.1 Conflitos externos

Júlio teria uma vida perfeita se não sofresse por esconder sua sexualidade de
sua mãe. Ele sabe o quanto Regina é preconceituosa, e mesmo discordando das
ideias e atitudes dela não consegue confrontá-la. Afinal ela é a única família que ele
tem.

3.2.5.2 Conflitos internos

Para todos Júlio é um rapaz bem resolvido e, aparentemente, sem problemas.
Mas no fundo ele tem inseguranças ao se relacionar emocionalmente e dificuldades
em saber em que nível está no relacionamento, pois se apega muito fácil a qualquer
pessoa.

3.2.5.3 Mudanças

Júlio ao decorrer do tempo vai melhorar sua relação com sua mãe, não
aceitando que ela domine sua vida. Por diversas vezes vai confrontar sua mãe para
tentar mudar sua visão preconceituosa.

3.2.5.4 Ação

Júlio sabe da sorte que teve por nascer em uma família com bons recursos
financeiros que facilitaram na sua realização profissional. Então ele procura ajudar
todos a conseguir alcançar seus sonhos. É criativo, está sempre envolvido em vários
projetos ao mesmo tempo. Passa mais tempo se dedicando à profissão e à mãe do
que ao lazer, prefere passeios mais tranquilos e, raramente, frequenta festas ou
baladas.

3.2.5.5 Visão de mundo

Não liga para o que as pessoas pensam dele. Mas quando se trata de outras
pessoas, não deixa injustiças ficarem impunes. É um excelente amigo que faz de tudo
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para proteger e ajudar quem gosta. Não consegue passar por cima de ninguém para
atingir seus objetivos. Quando quer algo se esforça e não desiste até conseguir.

3.3 Argumentos para os episódios previstos

Doc Comparato, sobre sinopse e argumento, diz:
Em latim argumentum possui um significado jurídico ou filosófico, de prova
ou justificação. Significa também aquilo que se está mostrando, o tema. O
velho Platão já o usa para dizer que tratam suas obras. É um resumo da
história. Sinopsis provém do grego e sugere uma visão de conjunto, uma
olhadela geral. Ambos os termos têm tendência a confluir. (COMPARATO,
2009, p. 69-70).

Sendo assim, nota-se que, segundo o autor, sinopse e argumento são
sinônimos. Para Comparato, ambos são textos que mostram uma história em que
existe um conflito que é desenvolvido por uma personagem. O texto de uma sinopse
ou argumento, diz como as personagens por meio de uma história, serão
transformados em imagens e diálogos. Nestes textos deve se responder quando a
história acontece? (a temporalidade), onde a história acontece? (a localização), com
quem a história acontece? (as personagens) e qual história acontece? (a história que
será contada). (COMPARATO, 2009, p. 69, 74-76).
Com um bom argumento ou sinopse se planeja a viabilidade de um projeto em
todas as suas especificidades. A produção, onde se considera a viabilidade
econômica, ou seja, o custo. O mercado, onde é analisado se há público para a peça
audiovisual e que ganhos ela pode representar. A técnica e artística, onde se
comprova a disponibilidade de profissionais capazes de desempenhar suas funções.
A autoria, onde se denota a capacidade e talento para desenvolver o trabalho sugerido
numa sinopse ou argumento. (COMPARATO, 2009, p. 71-74).
Porém, na realização do trabalho de pré-produção, divergiu-se, em partes, das
palavras de Comparato. Em práxis, foi necessário de um argumento (argumentum)
que resumisse, provasse e justificasse os detalhes do episódio piloto antes de ser
escrito o roteiro. Uma sinopse (sinopses) ou olhadela geral da história, não seria
suficiente.
Quanto ao termo argumento, remete-se o que foi citado acima, dito pelo autor.
Porém quanto à sinopse considera-se um resumo que não revela muitos detalhes de
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uma peça literária ou audiovisual. Algo feito após o produto pronto, para vender. Tanto
que, por muitas vezes, depara-se com a palavra antes de resumos em jornais ou
revistas que falam sobre determinado filme, ou como apresentação de algum
conteúdo audiovisual em serviços on demand, por exemplo.
Como parte do Trabalho de Conclusão de Curso, foram criados dez
argumentos, que formariam a primeira temporada da série Engraçada Vida. Em cada
episódio é colocado personagens novos, que ajudam a compor a história que sempre
é protagonizada pelos quatro amigos, Malu, Lorena, André e Washington, sempre
tendo um foco maior em um deles. Com humor, todos os episódios procuram abordar
sobre alguma mazela social, para assim instigar a reflexão no espectador. Segue os
dez argumentos da sitcom Engraçada Vida.
3.3.1 Episódio 1 – Engraçado Teste

Malu, André, Lorena e Washington chegam à casa em que moram. Estão
bêbados e após muitas risadas Lorena, a mais alterada de todos, rouba um beijo de
Washington que não corresponde ao beijo.
No dia seguinte, Malu é convidada por Júlio, um rapaz que Malu conheceu em
uma peça de teatro quando estava atuando, para fazer um teste para atuar em uma
série que ele está produzindo. André fica enciumado e se queixa para Washington, se
recusando admitir que gosta de Malu, mesmo com todas as provocações de
Washington. Malu conta sobre o teste para Lorena e diz acreditar que Júlio arrumou
uma desculpa para transar com ela. Lorena está mal com ressaca e só desperta
quando Malu conta sobre o beijo que Lorena roubou de Washington.
Júlio chega a casa e é atendido por Washington que o reconhece, pois os dois
já haviam “ficado” em uma festa semanas atrás. Washington entende que Júlio não
quer transar com Malu, mas não diz nada a ninguém, porque quer se vingar por Júlio
não ter ligado para ele depois da festa.
Lorena ainda tem esperanças de se relacionar com Washington. Malu, mesmo
tendo certeza que não vai dar certo, pois Washington é gay, aconselha Lorena a tentar
seduzi-lo para tirar a prova. Malu saí com Júlio. Washington conta a André que Júlio
é gay.
Regina, a mãe de Júlio, é preconceituosa com Malu por ela ser negra. Após
uma refeição conturbada e uma discussão entre Malu e Regina, Júlio revela à mãe
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que é gay. Malu entende que o teste é de verdade. Malu conta a história para
Washington e Lorena. Malu diz que Júlio não ligou para Washington, porque não havia
salvado o número em seu celular, mas ela passou o contato. Júlio manda mensagem
para Washington que fica contente. André aparece vestido para academia dizendo
que resolveu emagrecer, todos riem dele. André abre a porta e se depara com sua
prima e melhor amiga Sofia.
3.3.2 Episódio 2 – Engraçada Prima

Sofia, prima de André, chega de surpresa para visitá-lo. Os dois cresceram
juntos e eram melhores amigos em Minas Gerais. Ela demonstra interesse no rapaz
o tratando de forma muito carinhosa. Porém, André mesmo com os avisos de
Washington, não consegue enxergar a situação, pois a vê como uma irmã.
Malu se sente incomodada com a presença de Sofia em seu apartamento.
Lorena percebe que Malu está com ciúmes e provoca a amiga. Para provar que
Lorena está errada Malu marca um encontro com um rapaz do Tinder que irá buscála no apartamento.
Sofia esconde um segredo de todos, até de seu primo André. Ela se passa por uma
moça puritana, mas na verdade saí com vários rapazes e tenta seduzir todos os
homens que conhece. Ao ver Washington fica interessada por ele, tenta seduzir o
rapaz e ele revela que é gay. A partir desse momento Sofia começa agir de forma
preconceituosa com ele.
Lorena vê a cena e aconselha Washington a contar a verdade sobre Sofia para todos,
mas Washington não quer magoar André.
O rapaz do Tinder chega para buscar Malu, Sofia atende a porta e já começa a
paquerar o rapaz. Quando Malu, André, Washington e Lorena entram na sala Sofia
volta a se fazer de “santinha”, jogando várias indiretas sobre Washington, afirmando
que Malu deveria tomar cuidado para Washington não “atacar” o rapaz. Lorena perde
a paciência e defende o amigo e desmascara Sofia, ela pede que André a defenda,
mas André fica do lado dos amigos. Sofia irritada pega suas coisas e vai embora.
Washington fica surpreso com a coragem da Lorena, agradece com um abraço
demorado e um beijo no rosto. Lorena acredita que isso é um sinal que ele tem
sentimentos por ela e novamente tem esperanças de ter um relacionamento com ele.
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3.3.3 Episódio 3 – Engraçada Ajuda
Lorena, com esperanças a respeito de Washington, começa a tentar agradá-lo
de todas as formas, fazendo seu café da manhã, arrumando seu quarto e lavando sua
roupa. Washington não entende o motivo de Lorena fazer isso por ele, mas não diz
nada, pois gosta da mordomia. Todos saem para trabalhar, Lorena é a última porque
se atrasou fazendo as tarefas de Washington. Ao sair de casa, Lorena encontra Mirian,
uma moradora de rua que Lorena sempre ajuda com alimentos e algumas peças de
roupa. Lorena, mesmo atrasada, fica com dó de Mirian e a convida para entrar na
casa para preparar um sanduíche. Lorena diz para Mirian ficar à vontade, enquanto
Lorena vai até o quarto buscar um casaco. Lorena apressada vai para o trabalho e
esquece Mirian no apartamento. Mirian passa o dia comendo e assistindo TV.
Washington, André, Lorena e Malu que haviam se encontrado para comer antes de ir
para o apartamento chegam juntos e quando entram na sala levam um grande susto.
Mirian paquera André que fica totalmente sem graça e com medo de Mirian
escondendo celular e relógio. Malu muito irritada manda Lorena levar Mirian embora.
Washington fica com nojo e começa a limpar cada canto do apartamento. Lorena e
Malu começam a brigar. Malu chama Lorena de irresponsável, Lorena fica muito
irritada e joga na cara de Malu que ela não tem moral para cobrar responsabilidade.
André tenta ficar do lado de Malu, Lorena diz a ele que está decepcionada, pois ele
foi preconceituoso com Mirian, afirmando que nem todo morador de rua é bandido.
André se sente culpado e vai pedir desculpas a Mirian. Mirian rouba um beijo de André.

3.3.4 Episódio 4 – Engraçadas Brigas

Malu e Lorena continuam sem se falar. Ambas ficam brigando infantilmente,
discutindo por pequenas coisas. Malu, a fim de se vingar das ofensas de Lorena,
decide mostrar o que é real irresponsabilidade. Enquanto Lorena dorme, leva um
homem para o quarto delas.
Júlio convida Washington para sair. Washington, diz que só irá se André puder ir junto,
pois André está ficando carente e depressivo. Júlio aceita e diz que levará uma garota
para conhecer André. Washington conta para André o ocorrido. André nega ajudar
Washington, dizendo que não está carente e depressivo, além de achar melhor
Washington sair com Júlio sozinho. Washington confessa que a presença de André o
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confortaria, pois acha que ficará nervoso e parecerá um idiota se ficar sozinho com
Júlio. Washington ainda insiste dizendo que será uma chance de André “desencalhar”.
A princípio, André arranja motivos bobos para não sair com Washington, mas este
nota que é apenas porque André não quer trair a confiança de Malu. Washington abre
os olhos de André e mostra que Malu está com um cara dentro do quarto junto com
Lorena e não ligará se André vai ou não sair com alguém. André muda de ideia e
aceita sair com o amigo.
Malu começa a gemer alto propositalmente enquanto beija o rapaz que nem lembra o
nome em sua cama. Lorena acorda, e enraivecida, expulsa o jovem da casa. Malu e
Lorena brigam de novo e Lorena resolve colocar um lençol como divisor do quarto.
Washington, André, Júlio e sua convidada Vitória, uma atriz bonitona e metida,
se encontram em um barzinho sofisticado recomendado por ela. Vitória se decepciona
por André estar acima do peso e não disfarça seus sentimentos o tratando mal. André
fica sem graça, Washington “arma um barraco”, briga com Vitória que não reage até
chamá-la de “égua maquiada”. Ela enlouquece e revida toscamente as agressões
verbais de Washington ofendendo André também. Júlio tenta acalmar a situação. Um
grupo de gordinhos que também está no bar entra na briga. Vitória ofende todos,
outros clientes do bar tentam defendê-la e uma enorme confusão é armada. Júlio
chama Washington e André para saírem do lugar. André diz que prefere voltar para
casa e deixa escapar que era para ver Malu, mas logo tenta se corrigir. Washington
acaba ficando sozinho com Júlio e vão comer cachorro quente na rua. Na rua
comendo, agora meio sem jeito, Washington morde o cachorro quente, sente algo
estranho na boca e quando olha para o pão, vê uma perninha de barata. Washington
toma um susto e vai para um canto vomitar. Júlio fica sem entender. Washington, sem
jeito, vai embora sem explicar direito para Júlio o que aconteceu.
3.3.5 Episódio 5 – Engraçado Babaca

Lorena está em uma reunião na emissora de TV. onde é a única estagiária
mulher. Mas, José, que também é estagiário, menospreza as sugestões de Lorena,
interrompe ela várias vezes e, por fim, afirma que mulher não consegue pensar direito
e mulher bonita pior ainda. Lorena, visivelmente chateada, sai da sala e José e os
outros dois estagiários continuam rindo.
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Washington está sozinho em casa, se sentindo mal por ter deixado Júlio sozinho na
rua a noite passada. Resolve que precisa de chocolate e vai mexer nas coisas de
André para ver se encontra algum escondido em seu guarda-roupa. Encontra a roupa
de academia e o tênis novo que ele comprou para malhar escondidos no fundo do
armário e começa a desconfiar que ele não esteja indo para academia. André chega
e Washington consegue disfarçar que estava mexendo nas coisas de André. André
diz que vai tomar banho, pois pegou pesado na academia. Quando ele sai Washington
revira a bolsa de academia de André e só encontra uma blusa de frio enrolada. Ao
invés de confrontar André, Washington resolve jogar indiretas sobre como André deve
estar com um condicionamento físico melhor.
Á noite, Malu, Washington e André estão na sala. Lorena chega em casa
chorando, não quer falar com ninguém e sobe direto para o quarto. Malu esquece a
briga e segue Lorena para saber o que aconteceu. Lorena conta o ocorrido na
empresa. Malu fica revoltada. Malu conta que vai almoçar com um rapaz no dia
seguinte, quando mostra a foto, Lorena descobre que é José. Então Malu promete
vingar a amiga.
André sai para malhar. Washington segue André para saber se ele está indo
realmente para academia. Vê André passando direto pela academia e virando a
esquina. Quando Washington alcança o amigo o vê entrando em uma pastelaria.
Washington confronta André e ele confessa que no dia que fez a matrícula na
academia descobriu essa nova pastelaria e que tem ido lá todos os dias e nunca foi
para academia.
Malu diz para José que o levará em um lugar muito especial e que é a cara
dele. José se anima pensando que vai transar com Malu. Malu leva ele no Clube das
Mulheres. José fica irritado e Malu diz que pensou que ele era gay e iria gostar. José
vai embora nervoso. Malu tem ataque de riso.
Já em casa, Washington recebe uma ligação de seus pais. Helenor e Vita, pai e mãe
do Washington, dizem que estão indo para o Piauí e que a Tia Dora está indo visitar
Washington. Antes de Washington dizer qualquer coisa, os pais dele desligam.
Washington entra em desespero.
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3.3.6 Episódio 6 – Engraçada Tia

Uma tia de Washington vem de Piauí para visitar os parentes em São Paulo.
Mas conhecendo a mulher como conhecem, os pais do jovem resolvem ir para o
nordeste, a fim de fugir das chatices de Dona Dora. Assim sobra para Washington
hospedar a conservadora e pedante tia.
Dona Dora chega à casa dos jovens já reclamando da bagunça e de como os jovens
de hoje em dia estão desleixados, irresponsáveis e fúteis. Os quatro ficam receosos
a tudo o que vão fazer, sempre com medo de serem obrigados a ouvir um sermão da
tia chata.
Dona Dora pega Washington fazendo brincadeiras de que queria André em sua
cama e não gosta nada de ouvir. Washington esconde da tia que é gay.
Malu vai para uma balada e bêbada traz o mesmo rapaz que trouxe para provocar
Lorena dias atrás. Lorena a acorda, e a lembra da presença de Dona Dora na casa.
Malu se desespera, não quer ouvir sermão e tenta prender o rapaz, que ainda nem
lembra o nome, em seu quarto.
Júlio toca a campainha, Dona Dora atende a porta. Ele se apresenta como amigo de
Washington, a senhora, muito solicita, o chama para entrar e questiona a relação dos
dois. Júlio acaba contando sobre o episódio da barata no cachorro quente dizendo
que nada do que ele sentia pelo Washington tinha mudado e por isso queria conversar
com ele. Dona Dora enlouquece, chama Washington e dá sermão nos dois, os
chamando de depravados e pederastas, que homens bonitos como eles deveriam
estar indo atrás de mulheres. Júlio fica sem entender.
No quarto de Malu, o rapaz descobre que Malu nem lembra seu nome, e
enraivecido vai embora. Dona Dora o vê e aproveita para dar sermão também em
Malu dizendo que ela não se dá o valor.
Lorena e André que assistem aos amigos levando bronca se enfezam. Lorena protege
Washington e Júlio dizendo que toda forma de amor é válida. André defende Malu
dizendo que mulheres têm os mesmos direitos que os homens e que se o Júlio e o
Washington poderiam estar atrás de mulheres, Malu também tinha o direito de ficar
com quem ela quisesse. Dona Dora se sente ofendida arruma suas coisas e vai
embora. Washington se desculpa com Júlio. Malu começa a considerar ser bom se
relacionar com uma única pessoa, afinal esta poderia protegê-la. Ao falar isso, três
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mensagens chega em seu celular, as três são rapazes dizendo: “Confirmado o rolê de
amanhã?”.
3.3.7 Episódio 7 – Engraçado Jogo

Malu desesperada grita por socorro. Lorena, que está usando o notebook em
seu quarto ao lado de Malu, se assusta e pergunta o que está acontecendo. Malu diz
não saber o que fazer, pois se confundiu e marcou encontro com três rapazes no
mesmo dia e não sabe quais deles dispensar. Lorena, levemente irritada pelo
escândalo de Malu, sugere sarcasticamente que Malu faça um jogo de perguntas e
respostas para decidir qual o melhor. Malu se empolga com a ideia e já começa a
pensar nas perguntas e regras. Malu sai do quarto e deixa Lorena falando.
Washington entra e pede para ver o resultado da prova no notebook de Lorena
e descobre que ficou de exame em Teoria da Comunicação. Lorena vê sua nota e fica
arrasada, pois também ficou de recuperação. Washington tenta acalmar Lorena e
propõe que os dois estudem juntos.
No dia seguinte, André está na sala quando chega Flávio, um dos rapazes que
havia marcado encontro com Malu. André recebe o rapaz e quando está andando em
direção à escada a campainha toca novamente, dessa vez são Ricardo e Thiago que
perguntam ao mesmo tempo se a Malu está. Os quatro se olham sem entender nada.
Uns segundos após o choque, André começa a gritar por Malu. Malu desce a escada
com várias folhas e propõe o jogo. Os três rapazes estranham, porém aceitam
participar.
Malu começa as perguntas e os rapazes erram todas. André que está na sala
assistindo TV acerta todas as perguntas respondendo em voz baixa. A gritaria do jogo
atrapalha os estudos de Lorena e Washington que descem para reclamar. Malu diz
para eles terem paciência que já está no fim. Washington reclama que precisa estudar.
Os três rapazes, que observavam a cena, começam a fazer piadas sobre o sotaque
de Washington de forma preconceituosa. Malu escuta uma das piadas e expulsa os
três da sua casa. Malu fica frustrada, André para consolá-la diz que os rapazes eram
três “Zé manés” e responde as perguntas de Malu, dizendo que eram perguntas
óbvias. Malu olha André com um novo olhar.
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3.3.8 Episódio 8 – Engraçada Dúvida

Júlio leva Washington e Lorena para fazerem o exame na faculdade. Ao
chegarem, Lorena e Washington se despedem de Júlio que fica no carro. Washington
está desanimado e Lorena pergunta o que está acontecendo. O rapaz desabafa
dizendo que está muito apaixonado por Júlio e que queria algo mais sério, mas Júlio
parece não querer. Lorena toma um choque de realidade ao ouvir e fica mal, pois
finalmente se dá conta que não tem chances de namorar Washington. Os dois entram
na sala para fazer a prova.
Enquanto isso, André e Malu ficam sozinhos na casa. André tenta puxar
assuntos com Malu, mas ela sempre acaba o respondendo com algum xingamento,
que não era para ele, mas para ela mesma por estar nervosa por não conseguir
decorar um texto para um teste que fará no dia seguinte. André se oferece para ajudála. Malu aceita.
O tempo para realizar o exame acaba. Washington e Lorena saem da sala,
ambos tristes, até que Júlio aparece. Washington muda a feição. Uma garota que fez
a prova com Washington e Lorena, chama o primeiro para conversar, Washington
pergunta se não podem se falar depois, porque o “crush” estava o esperando.
Washington mostra Júlio e depois da garota elogiar o casal e antes de ir embora brinca
com Washington dizendo que como Júlio era mais forte, Washington deveria ser a
mulher da relação. Júlio chama os dois para sair. Lorena, triste, prefere ir embora para
a casa.
Washington e Júlio estão em um restaurante. Washington, quando está apenas com
Júlio, força trejeitos femininos. Mas quando um garçom ou garçonete aparecem,
Washington abre as pernas e coça suas partes íntimas imitando o estereótipo de
“homem viril”.
André e Malu se divertem ensaiando. Malu comemora e agradece a André por
ter conseguido decorar todas as falas. Lorena entra com lágrimas nos olhos, seus
amigos, preocupados perguntam o que aconteceu. Lorena diz que foi péssima na
prova e que precisa mudar de vida, se desapaixonar e encarar a realidade. Lorena
sai. André não entende e pergunta se Lorena estava apaixonada. Malu sussurra o
nome de Washington e vai atrás da amiga.
Ainda no restaurante, Washington continua a agir estranhamente. Júlio pergunta por
que Washington está tão afeminado. Washington sem explicar, muda e age com o
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estereótipo de homem viril. Júlio muda de assunto, Washington bate com força um
copo na mesa o quebrando sem querer. Júlio pergunta novamente o que está
havendo. Washington se estressa e pergunta se Júlio quer que ele seja homem ou
mulher. Júlio começa a rir e explica que está com o Washington, porque gosta de
homens e não precisa existir uma mulher na relação entre namorados, principalmente
no caso deles. Washington fica sem jeito, mente dizendo que estava brincando e volta
a agir de forma normal.
3.3.9 Episódio 9 – Engraçada Relação

Os Pais de Washington visitam o filho e o deixa irritado por enchê-lo de mimos.
Malu resolve cozinhar para agradar os pais de Washington que a tratam sempre muito
bem. Porém Malu faz tudo errado, queima a comida e se atrasa para o teste que fará
para a série produzida por Júlio. André salva o almoço fazendo o macarrão com molho
secreto de sua avó.
Júlio chega para buscar Malu, Washington atende a porta e apresenta ele para
seus pais como um amigo. Júlio fica visivelmente chateado. Washington e seus pais
sobem para o quarto e Júlio fica a sós com Lorena na sala.
Júlio pede conselhos para Lorena sobre Washington. Diz que quer um
relacionamento sério com ele, mas tem medo de assustá-lo, pois estão ficando faz
pouco tempo e parece que Washington não sente o mesmo. Lorena percebe que os
sentimentos de Júlio são verdadeiros e diz a ele que Washington também quer
namorar. Júlio decide pedir Washington em namoro. Lorena diz para Júlio não se
preocupar com nada que ela vai preparar um pedido super-romântico.
Malu chega na sala pronta para o teste. Lorena, Júlio e Malu saem.
André serve o almoço para Washington e seus pais. A mãe de Washington elogia a
comida de André e diz que adoraria ter ele como genro, André fica sem graça.
Washington rindo muito agarra André.
Malu e Lorena entram no local do teste, enquanto Júlio vai estacionar o carro.
A recepcionista do lugar muito apressada não pergunta quem vai fazer o teste e saí
puxando Lorena para a sala do teste, Malu tenta explicar o mal-entendido, mas a
recepcionista não dá atenção. Júlio chega e percebe que Lorena está fazendo o teste
no lugar de Malu. Logo entende a confusão, notando o preconceito de sua colega,
chama atenção dela. Júlio se desculpa com Malu que diz para ele parar de se
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desculpar pela ignorância dos outros e o agradece. Malu se despede de Lorena e Júlio
e vai fazer o teste.
Lorena pergunta se Júlio está preparado para o momento mais romântico da vida dele,
Júlio acha que sim e ambos saem para preparar os detalhes.
3.3.10 Episódio 10 – Engraçado Amor

Júlio chega à casa de Washington que está sozinho na sala. A campainha toca,
Júlio atende e vê Lorena e Mirian, a moradora de rua, cheias de balões de coração.
Lorena diz para Júlio tirar Washington da sala. Júlio fecha a porta, mente sobre quem
era e tira Washington da sala. A partir daí vários desentendidos se desenrolam, Lorena
tem ideias que Júlio considera bregas e exageradas. Ambos tentam esconder as
surpresas de Washington. Lorena precisa cancelar o pessoal da serenata e o carro
com a romântica “telemensagem”. No fim, quando Washington acaba de saber que
passou no exame da faculdade, Júlio o pede em namoro com a sala tomada por
balões de coração e com trilha sonora da desafinada Mirian que batuca uma lata de
tinta enferrujada.
Após o beijo dos mais novos namorados, André sai correndo e gritando de seu
quarto com as mãos nos olhos. Washington e Júlio se assustam e correm para ver o
que tinha no quarto.
Ao chegarem lá se deparam com os pais de Washington vestindo suas roupas
desesperadamente. Washington entende que os dois estavam transando em sua
cama. Helenor e Vita não entendem o espanto e dizem que gente mais velha também
transa e que quando vem a vontade não podem esperar chegar em casa. Despedemse do filho dizendo que já estão indo para acabar o que começaram e passarão a vez
para Washington e Júlio. Washington diz nunca mais querer deitar em sua cama. Mas
relembrando que agora tinha um namorado, se joga na cama de André, com Júlio.
Na sala, André senta-se tentando se acalmar. Lorena leva Mirian, que se
insinuava para André, até a porta, pega seu celular e vê no site da faculdade que foi
reprovada no exame e terá que fazer DP. Triste, sai da sala ao mesmo tempo em que
Malu chega.
André se levanta e pergunta como foi o teste. Malu grita e vai para cima de
André comemorando que havia passado no teste. Os dois se abraçam, se olham e se
beijam. Param de se beijar, André sorri para Malu. Malu olha surpresa para André.
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3.4 Roteiro

Para a produção do piloto da série Engraçada Vida se fez necessário a criação
de um roteiro que, segundo Syd Field (2001, p. 11,12), em seu livro Manual do Roteiro,
é definido como “[...] uma história contada em imagens, diálogos e descrições,
localizada

no

contexto

da

estrutura

dramática”.

Porém

existem

algumas

características estruturais para definir o estilo de narrativa.

3.4.1 Estilo de narrativa

No roteiro da série Engraçada Vida optou-se por utilizar a estrutura de narrativa
clássica. Antes de apresentar o roteiro do piloto é necessário entender melhor o
conceito e características desse estilo narrativo. No texto O cinema clássico
hollywoodiano: normas e princípios narrativos, do norte-americano David Bordwell,
encontrou-se o seguinte conceito:
O filme hollywoodiano clássico apresenta indivíduos definidos, empenhados
em resolver um problema evidente ou atingir objetivos específicos. Nessa sua
busca, os personagens entram em conflito com outros personagens ou com
circunstâncias externas. A história finaliza com uma vitória ou derrota
decisivas, a resolução do problema e a clara consecução ou não-consecução
dos objetivos. O principal agente causal é, portanto, o personagem, um
indivíduo distinto dotado de um conjunto evidente e consistente de traços,
qualidades e comportamentos. (RAMOS (org.), 2005, p. 278, 279).

A partir dessa afirmação de Bordweel, observa-se que a narrativa clássica é
movida pela casualidade, ou seja, as ações e consequências das personagens. Cada
cena termina com um acontecimento que gera outro na próxima cena, o que pode ser
chamado de “gancho”, fazendo assim a história avançar até seu desfecho, mantendo
a linearidade da história.
A narrativa clássica apresenta três atos: começo, meio e fim; formando uma
curva dramática em que as personagens são apresentadas em seu cotidiano normal,
acontece uma perturbação que leva a iniciativas de resolução e o encerramento que
pode ser bem sucedido ou não.
David Bordwell, no mesmo texto, fala das estruturas de cena que precisam ter
algumas características principais:

52
As cenas na narração hollywoodiana são claramente demarcadas por meio
de critérios neoclássicos – unidade de tempo (duração contínua ou
consistentemente intermitente), espaço (um local definido) e ação (uma fase
distinta de causa e efeito). (RAMOS (org.), 2005, p. 281)

A unidade de tempo é formada na sequência que a história é contada, não
recorrendo a flashbacks explicativos, mostrando apenas os acontecimentos daquele
momento. O espaço é o cenário, representando exatamente o local onde a cena se
passa. A ação, como dito anteriormente, é desenvolvida por causa e efeito.

3.4.2 Roteiro do episódio piloto

Ao criar um projeto de produto audiovisual se faz necessário a produção de um
piloto, ou seja, produzir o primeiro episódio da temporada para apresentar o projeto.
Sendo utilizado normalmente para que os produtores consigam incentivo financeiro
de investidores que possam patrocinar a produção. O artigo publicado no site da
Revista SET (Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão) escrito por José
Renato Bergo em 2014 indica que:
O conceito “episódio piloto”, como o conhecemos, nasceu nos Estados
Unidos em meados dos anos 1950 quando grandes redes americanas como
ABC, CBS e NBC começaram a comprar produtos de terceiros, muitos
indicados por agências de propagandas que precisavam testar uma audiência
muito sensível às inclinações sociais.

Quando se fala em série, o piloto é importante para testar o roteiro. Pois no
primeiro episódio se apresentam as personagens, o universo em que eles vivem e dão
uma visão geral sobre a trama. Por esse motivo é necessário detalhar a temporada e
os personagens antes de escrever o roteiro do episódio piloto, para que nele tenha
informações necessárias para entender a ideia principal da história.
Bonasio (2002, p.149), diz no capítulo Apresentando e interpretando para a
televisão, que é complicado seguir o roteiro palavra por palavra mantendo a
naturalidade e espontaneidade. Tal afirmação foi comprovada em práxis, desta
maneira, há algumas divergências entre falas que estão no roteiro e no episódio-piloto
gravado de Engraçada Vida. Há também diferenças entre o roteiro e o conteúdo
editado, feitas na pós-produção, a fim de uma melhor apreensão da obra. Tais
dissensões não alteram a ideia, nem o entendimento do enredo.
Segue o episódio piloto Engraçado Teste:
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1 INT. SALA/ CASA – NOITE 1
O silêncio do lugar é interrompido pela violência com que a porta
que dá acesso ao hall é aberta. MALU (24), negra, com sotaque
paulistano é a primeira a entrar, está cantando:
MALU
Girls, we run this motha! Girls, we
run this motha!
Logo atrás da garota entra ANDRÉ (20) branco, um pouco acima do
peso, com sotaque mineiro sorrindo para Malu. WASHINGTON (20)
negro e cabelos ondulados, com sotaque nordestino e LORENA (20)
branca, com sotaque gaúcho e muito bêbada entram em seguida, ele
com o braço envolto do corpo da garota e ela se apoiando nos
ombros dele, estão rindo e cantando com Malu.
MALU
Who run the world?
LORENA E WASHINGTON
Girls!
MALU
Who run the world?
LORENA E WASHINGTON
Girls!
Lorena, ao falar, sem controlar sua força, bate com força a porta
atrás deles. Todos se assustam e param de cantar, Malu começa a
rir.
MALU
"Miga", sua louca! Os vizinhos vão
vir brigar!
Lorena olha para a porta que acabou de bater.
LORENA
Perdão vizinhança! Linda! Linda
vizinhança...
MALU
Gente, como pode? Tudo bem que a
Lorena não “tá” acostumada a beber, mas
ela bebeu uma caipirinha e ficou assim?!
Ao terminar de falar Malu, que estava indo em direção ao seu
quarto, tropeça e para não cair se apoia em André que a ajuda.
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WASHINGTON
Opa, querida!! O que é que tu “tava”
dizendo mesmo?
MALU
“Tô” só ensaiando, pra uma bêbada que
vou fazer no teatro...
Todos dão risada. Lorena, rindo abraça Washington.
LORENA
Malu, como que vocês dão beijo
técnico no teatro? É assim...
Lorena rouba um beijo de Washington. Washington empurra Lorena
e ela cai sentada no sofá. Esfregando as costas da mão na boca
Washington reclama:
WASHINGTON
"Oxi", "fia"... Cheirou bosta, foi,
quenga? "Ó pá isso"?!
ANDRÉ
Tadinha, Washington!
WASHINGTON
Tadinha, o que? Sou obrigado a levar
"linguada" de "mulé" agora, é?
MALU
Amanhã ela não vai querer olhar “pra”
cara de ninguém de tanta vergonha.
WASHINGTON
Isso se ela se lembrar de alguma
coisa, né? Lori, se fosse pra eu
ficar com alguém aqui, só poderia ser
com o gordinho gostoso ali, viu?
ANDRÉ
Ave, lá vem ele de novo "quéssa"
história.
Washington e Malu riem. Lorena vai até André, se apoia nele e em
uma tentativa falha de sussurrar aconselha o rapaz:
LORENA
André, por que é que “tu” não beija a
Malu? Pede André... Se declara “pra”
ela, daí... A gente sabe que tu quer!
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Washington e Malu riem mais. André fica desconsertado.
ANDRÉ
Ave, Lorena... Gente, o que "c'ocês"
fizeram pra ela estar endiabrada
assim?
WASHINGTON
A gente nada... Quem fez foi uma parente
tua, ai...
ANDRÉ
Parente minha?
WASHINGTON
É, uma tal de caipirinha...
Lorena e Washington riem. André se desvencilha das garotas e sai
da sala para a cozinha.
MALU
Puta merda... Depois dessa vou
responder meu crush lindo, que eu
ganho mais...
WASHINGTON
Vá cuidar de tua amiga, pare de
querer dá, "fia"...
Washington começa a andar em direção a escada enquanto continua
falando:
WASHINGTON
Só pensa em arder, arder... O tempo
todo...
Ao virar de costas para sair uma camisinha sem a embalagem está
grudada em sua nádega direita. Malu e Lorena riem.
VINHETA DE ABERTURA
2 INT. SALA/ casa- DIA 2
Malu está sentada no sofá,
pausadamente o que escreve.

digitando

no

celular.

MALU
Ah, sim... Mas então explica melhor,
é um teste para uma série, mas “pra”
qual personagem?

Falando
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Malu recebe um áudio de Júlio, clica para escutar.
VOZ DE JÚLIO
Então, gata... Tava querendo te
trazer aqui em casa pra eu te mostrar
uns documentários que vai me ajudar a
te explicar melhor.
Malu dá risada. André entra na sala e vê Malu sentada no sofá.
ANDRÉ
Bom dia, Malu!
Malu olha André e sorri distraída, aproxima o celular de sua
boca e grava um áudio para Júlio.
MALU
Ah, na sua casa? "Teendi"... "Super
topo", lindo.
ANDRÉ
Tudo bem?
Malu recebe mais um áudio. Ignora a pergunta de André e escuta.
VOZ DE JÚLIO
Ah, então fechado! Pode ser agora? Eu
tô de carro, vou passar pelo seu
bairro daqui a pouco. Posso passar ai
“pra” te pegar?
Malu aproxima o celular da boca e grava outro áudio.
Agora?
assim!
aqui
que me

MALU
Apressadinho você, heim? Gosto
(Risos) Mas espera! Você chega
em quanto tempo? Porque tenho
arrumar e "talz", sabe como é,
né? (risos)
ANDRÉ
Vai sair?
MALU
Acho que...

Malu recebe outro áudio de Júlio e escuta.
VOZ DE JÚLIO
Comigo é assim! (risos)... Então
corre que já já tô ai!
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MALU
Eita! Que hoje tem! (risos)
Malu se levanta do sofá e vai saindo em direção a escada.
ANDRÉ
Já tomou café, Malu? Quer que eu
prepare algo "pr'ocê"?
Saindo Malu responde sem olhar André.
MALU
Não, Dré... Já vou sair!
3 INT. COZINHA/ CASA – DIA 3
Washington está tomando café da manhã. André entra na cozinha
abre o armário pega um copo e bate a porta com raiva. Washington
se assusta.
WASHINGTON
Ohh diabo... Que porra é essa?
ANDRÉ
Essa humanidade está perdida com esse
vício... a Malu “tá” lá com a fuça
enfiada no celular. Pode ser o Papa
na frente dela pedindo socorro que
ela não “tá” nem aí.
WASHINGTON
Ih! Ah lá! Depois fala que não é
apaixonado pela Malu! Confessa logo,
cabra! Besteira da porra! A bicha vive falando com macho e tu
ainda não
acostumou?
ANDRÉ
Que apaixonado o que! Eu só tô
dizendo, porque me preocupo com meus
amigos, diferente "d'ocê"... Ela pode
ficar cega se passar tanto tempo
assim no celular.
WASHINGTON
Ah! Claro... Mas pense, se ela ficar
cega é até melhor pra tu, porque ela
não vai ver sua feiura e quem sabe
resolve te pegar.
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ANDRÉ
Para, Washington! Tô falando sério! E
ainda por cima fica falando com
um cara que quer ser dono dela. Ele
mandou um áudio gritando pra ela ir
se arrumar rápido.
WASHINGTON
Hm... E esse "ciuminho" ai em, cabra?
ANDRÉ
Wash, presta atenção! A gente precisa
impedir que a Malu saia com esse...
"Mané", machista e opressor!
WASHINGTON
Tu nem conhece o... "Mané"...
(risos). Quem chama o outro de mané,
gente...
ANDRÉ
"Ocê" vai ficar tirando sarro
"d'eu"... Ou vai me ajudar a pensar?
WASHINGTON
No caso, hoje... Tô trabalhando só
com o negócio da "zoera" mesmo...
Mas ai tu pode passar mais tarde...
ANDRÉ
Washington!! É sério! Nossa amiga
pode... Com o perdão da palavra... Se
lascar!
WASHINGTON
Tu "viaja", em? Mas tá bom Drézim...
Vamos lá, eu ajudo tu pegar a Malu.
ANDRÉ
Que pegar o quê. Vamos parar de
"marmotagem" e se concentrar no
elemento...
WASHINGTON
Elemento?
ANDRÉ
"Ocê" sabe o nome dele?
WASHINGTON
Não...
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ANDRÉ
Então será elemento!
WASHINGTON
André do céu! Já sei! Olha, quando
ele chegar a gente pega ele, amarra e
deixa em cativeiro... Eu posso até
abusar sexualmente dele só para ele
parar de ser machista opressor!!
André não ri da piada do amigo. A campainha toca.
WASHINGTON
Opa! Deve ser ele! Arranja uma corda,
eu pego ele!
Washington sai rindo em direção à sala onde fica a porta de
entrada.
4 INT. QUARTO MENINAS/ casa – DIA 4
Malu está em frente ao seu guarda-roupa escolhendo a roupa que
vai trocar. Malu bate a porta do guarda-roupa. Lorena, que está
deitada em sua cama, acorda assustada, descobre sua cabeça, abre
e fecha os olhos.
LORENA
Meu Deus, Maria Luiza, apaga essa
luz! Minha cabeça vai explodir.
MALU
Ah! Acordou, Zé Canabrava?! Uh... Uma
"caipirinhazinha" já ficou nessa
ressaca! Isso é que dá, não beber
nunca! Tem que despirocar, gata!
Beber sempre que der, nem que
seja uma "tacinha" de licor! Virar
alcoólatra, que ai quero ver ressaca
te pegar... (risos)
LORENA
Apaga a luz, Malu...
MALU
Se eu apagar não consigo me arrumar e
daqui a pouco vou sair com o gostoso
do Júlio. Ele deu a desculpa de me
explicar sobre um teste que ele tinha
me dito, lembra que te falei? Daí eu
fingi que acreditei, mas é mais do
que óbvio que a gente vai transar...
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Lorena ignora e cobre a cabeça novamente.
MALU
Mas vamos ao que interessa. Você
lembra que roubou um beijo do
Washington?
Lorena senta na cama e arregala os olhos.
LORENA
O que?! Eu beijei quem?
MALU
O Washington.
Pausa. Lorena volta a se deitar lentamente, Malu a observa.
LORENA
E ele gostou?
MALU
Gostou... Vocês foram para o quarto
dele e transaram até hoje de manhã
quando ele te trouxe pra cá no
colo...
LORENA
Quê?!
MALU
Claro que não, né Lorena! O
Washington é gay, gata! Ele te
empurrou e você deu risada...
LORENA
Ai, meu Deus... Que vergonha! Nunca
mais vou beber na vida!
MALU
Relaxa, o Wash é tranquilo,
você sabe...
LORENA
Ai, Malu...
MALU
Que foi? Vai vomitar?
LORENA
Não...
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MALU
Que foi?
LORENA
É que...
MALU
É que o que?
LORENA
Ai...
MALU
Vai vomitar?
LORENA
Eu...
MALU
Você o quê?
LORENA
É que...
MALU
Gata o meu crush vai chegar daqui a
pouco e eu ainda tenho que me
arrumar, se você puder dar uma
agilizada, você adianta as coisas “pra”
mim...
LORENA
Eu tenho... Sentimentos de namorada
pelo Washington.
Malu começa a rir.
MALU
Sentimentos de namorada?!
LORENA
Para, Maria Luiza! Fala baixo!
Eu já sentia algo antes, mas parece que
só aumentou.
MALU
Oh Lori, que fase, heim?
Malu deita em cima da amiga a abraçando.
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MALU
Você tem que sair dessa, amiga.
LORENA
Por quê?
MALU
Como "por quê?", Lorena? Você se
lembra de que um romance entre uma
hétero e um gay é algo impossível?
5 INT. SALA/ casa – DIA 5
Washington entra na sala e vai até à porta para atender a
campainha. Abre a porta e vê JÚLIO (26) musculoso e vestido com
roupas da última moda. Quando os dois se veem, ambos arregalam
os olhos e se reconhecem.
WASHINGTON/ JÚLIO
O que você está fazendo aqui?
WASHINGTON
Eu moro aqui!
JÚLIO
Sério? Eu vim pegar a Malu...
WASHINGTON
Como é que é? Por isso que tu não
mandou mais mensagem nem nada, depois
que me pegou? “Tava” só
"experimentando"?
JÚLIO
Não, não pegar nesse sentido...
WASHINGTON
Tu podia ter sido um pouco mais
honesto... E eu esperando um contato
seu até hoje...
JÚLIO
Não, não... Wash, você...
WASHINGTON
Washington!
JÚLIO
Tá, desculpa... Washington, você
entendeu errado... Eu não "tava" só
experimentando...
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WASHINGTON
Ah, não? Se converteu, foi?
Aceitou Jesus? Viva Feliciano!
JÚLIO
Não, para... É que eu conheci Malu em
uma peça de teatro, e achei a
interpretação dela maravilhosa e,
não sei se você se lembra, mas eu sou
produtor de elenco, daí eu queria
convidar ela para fazer um teste para
atuar em um piloto de uma série. Mas
como vai ter cenas de nudez eu queria
conversar com mais calma com ela e
levar ela pra minha casa para
assistir coisas sobre o assunto da
série e convencer ela que será um bom
papel. Entendeu? Eu não quero
pegar ela...
Pausa.
WASHINGTON
Então, tu bem que ia gostar do
cativeiro...
JÚLIO
Quê?
WASHINGTON
Mas de qualquer forma, tu ainda assim
me esqueceu, né?
JÚLIO
Na verdade...
WASHINGTON
Ah, quer saber? Dane-se também,
ninguém é obrigado a nada nessa
vida... Entra que eu vou chamar a
Malu. (voz baixa) "fi duma" égua.
Júlio passa pela porta.
JÚLIO
Licença
WASHINGTON
Escuta, Malu sabe que tu é gay?
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JÚLIO
Sim... Quer dizer, deve saber...
WASHINGTON
Hum... É, deve saber, Malu capta
essas coisas na hora. "Perai" que vou
chamar ela...
Washington sai.
6 INT. QUARTO MENINAS/ casa – DIA 6
Malu está se maquiando e Lorena está deitada.
LORENA
Malu, mas o Washington não tem jeito
tão de gay, né... Às vezes ele pode
ser bi... Sei lá...
MALU
Jeito, Lorena? Não tem essa de jeito,
para de achar que estereótipo é
regra! Se ele te escuta falando isso
ele te come viva... E não é do jeito
que você quer que ele coma, não...
LORENA
Ai, eu sei... Mas às vezes eu sinto
alguma reciprocidade, sabe?
MALU
Lô, vai por mim... Depois que conheci
o Wash eu aprendi a reconhecer um gay
a quilômetros de distância... E o
Wash é cem "por centa" gay...
LORENA
Não sei... Que nem ontem que ele
ficou insistindo pra eu beber junto
com ele, será que ele não queria me
deixa mais fácil pra ele?
MALU
O Washington é o que agora,
estuprador? Oh, Lorena... Olha, faz
um teste, se você tem tanta dúvida.
Tenta seduzir ele pra ver se ele vai
ter alguma reação.
Washington bate na porta e entra no quarto.
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WASHNGTON
Malu... Chegou um fortinho ai
querendo falar contigo...
MALU
Ah! É o crush...
WASHINGTON
O crush?
MALU
Sim, porque?
Pausa
WASHINGTON
Tá boa de crush em, fia? Pega ele
de jeito, então, não deixa ele escapar.
MALU
Pode deixar... (risos) Vou lá falar
com ele...
Malu pisca para Lorena.
MALU
Sua chance.
Malu sai. Washington caminha para perto da cama de Lorena.
WASHINGTON
Chance do quê?
Lorena, fica alguns momentos em silêncio, respira fundo tenta se
sentar em uma pose sexy, com os braços para trás do corpo
apoiados na cama, joga o cabelo para o lado e dá tapinhas na
cama pedindo para Washington sentar ao seu lado forçando uma voz
sedutora, mal conseguindo abrir os olhos por eles estarem
sensíveis à luz. Washington senta na cama.
WASHINGTON
Ave Maria, tu tá destruída, heim?!
Quer tomar algum remédio? Ressaca
"braba da moléstia".
Lorena sai da pose sexy meio sem jeito. Aproxima-se mais de
Washington, sentando-se na beira da cama. Hesita um pouco e fala:
LORENA
Eu roubei um beijo seu ontem á noite,
né?
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WASHINGTON
Sim, mas não esquente a cabeça
com isso não, Lô.
LORENA
O que você achou?
Washington respira fundo, segura as mãos de Lorena e fala olhando
nos olhos da garota:
WASHINGTON
Eu só lembro do seu bafo horroroso de
álcool.
Lorena solta suas mãos das de Washington e as coloca na barriga,
sente um embrulho no estômago, faz careta e sai correndo para
fora do quarto com a mão na boca como se fosse vomitar.
Washington grita irônico:
WASHINGTON
Foi isso que eu quase fiz ontem
quando tu me beijou!
7 INT. SALA/ casa – DIA 7
André entra na sala e encontra Júlio sentado no sofá. Ao ver
André, Júlio se levanta estendendo a mão para André.
JÚLIO
Oi! Prazer, sou Júlio! Amigo da Malu.
André aperta com força a mão de Júlio. Júlio solta a mão de
André, que a massageia com sua outra mão.
JÚLIO
O Washington foi chamar ela pra mim,
mas...
Malu entra.
MALU
Oi! Jú!
Malu se aproxima e cumprimenta Júlio com um beijo no rosto do
rapaz. André revira os olhos e vira a cabeça, irritado.
JÚLIO
É... Você tem um copo de água?
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MALU
Ah... Claro! Vamos lá na cozinha.
Malu, coloca a mão nas costas de Júlio e indica onde fica a
cozinha. Antes de sair olha para a bunda de Júlio, depois para
André, mordendo os lábios e balança a cabeça vagarosamente
assentindo. Washington chega à sala e encontra André furioso.
WASHINGTON
E ai, conheceu teu rival? Ele é
fortinho, heim! Nesse quesito Malu
escolheria ele...
ANDRÉ
Não enche meu saco, Washington!
WASHINGTON
Gente! Que estressado! Te falar uma
coisa...
ANDRÉ
Não tem graça essas besteiras "c'ocê"
fala, não! "Ocê" não tem graça! Então
para de me encher!
Washington espreme os olhos com raiva.
WASHINGTON
Ah é? Tá bom... Eu só ia te falar “pra”
tu tomar cuidado mesmo, porque eu
conheço esse Júlio ai e ele é o maior
pegador desse Brasil de meu Deus, que
fica com umas trinta meninas de uma
vez!
ANDRÉ
Oh, meu pai... Vou para o quarto
rezar um terço para Nossa Senhora
fazer um milagre!
André começa a sair.
Malu e Júlio voltam para a sala e André para.
WASHINGTON
Malu, Lorena tá mal... Vai lá olhar a
bichinha que ela ta "gorfando".
MALU
Oh gente... Vamos lá comigo Wash eu
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aproveito e termino de me arrumar.
Dré, conversem ai que eu já volto, tá?
Malu e Washington saem. André e Júlio se sentam
um tempo em silêncio.

no sofá e ficam

JÚLIO
Só moram vocês quatro aqui?
ANDRÉ
Sim.
JÚLIO
Hum...
Silêncio.
ANDRÉ
Mas a Malu sempre traz uns paqueras
aqui. Mas eles não costumam voltar.
Antes que Júlio possa falar algo é interrompido por Malu que
desce a escada.
MALU
Pronto, vamos então, gato?
Júlio se levanta.
JÚLIO
Vamos!
MALU
Tchau, Dré.
JÚLIO
Tchau, prazer. Diz tchau para o
Washington.
André não responde. Malu e Júlio saem pela porta que dá acesso
ao hall de entrada. André sai em direção a escada.
8 INT. CORREDOR/ casa – DIA 8
Washington está saindo do quarto das meninas e André entra.
ANDRÉ
E a Lô, tá bem?
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WASHINGTON
Ela tá estranha, não quer conversa.
Mas deve de ser a ressaca. E a Malu e
o Júlio já foram?
ANDRÉ
Já.
André vai em direção ao quarto.
WASHINGTON
Oh, deixa eu te contar uma coisa.
André olha para Washington com desdém.
WASHINGTON
Eu já conhecia o Júlio mesmo, mas ele
não é nenhum pegador não! Pelo menos
não que eu saiba. Porque a única
pessoa que eu sei que ele pegou
fui eu!
ANDRÉ
Oi?!
WASHINGTON
Isso mesmo que tu ouviu. Eu conheci
ele umas semanas atrás em uma festa.
A gente ficou, mas ele não ligou
nem mandou mensagem nunca mais e eu
fiquei virado no cão!
ANDRÉ
E porque "ocê" não avisou a Malu, ela
tava achando que ia... Bem "ocê"
sabe.
WASHINGTON
Sim, e por isso eu não falei nada pra
ela e nem pra ele... Porque queria
mais é que Malu atacasse ele, pra ele
parar de ser trouxa!
ANDRÉ
Ave! E quando "ocê" viu ele, porque
não me falou?
WASHINGTON
E por que eu tinha que falar? "Tava"
com ciúmes da Malu?
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ANDRÉ
Ave Maria, Washington...
WASHINGTON
Eu não contei porque tu "tava" todo
nervosinho, grosso comigo, ai eu quis
te fazer de trouxa um pouco também.
ANDRÉ
Ave Washington, eu sou teu amigo pelo
amor de Deus!
WASHINGTON
Eu sou também! Mas vai ser engraçado,
pense? E agora eu tenho mais certeza
ainda que tu é apaixonado pela Malu!
ANDRÉ
Ai, nada ver! Só tava defendendo ela!
Faria o mesmo "pr'ocê" ou pra Lorena!
Não sei o porquê "co'cês" ficam
insistindo nessa asneira!
WASHINGTON
Ah, tá bom André! Vou fingi que
acredito, tá? Vou lá terminar meu
café, que já deve tá cheio de
mosca...
Washington começa a sair. André entra no quarto.
VOZ DE ANDRÉ
UHUUL!!! OBRIGADO MEU DEUS!!!
Washington dá risada e desce a escada.
9 INT. SALA DE ESTAR/ CASA DE JÚLIO – DIA 9
Júlio e Malu estão em pé, acabaram de entrar na casa.
JÚLIO
Malu, quer uma água, suco alguma
coisa?
MALU
Não, obrigada.
JÚLIO
Fica à vontade, tá... Pode sentar ai
que vou por um filme que vai ajudar
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bastante você a entender melhor a
série.
MALU
Hum... Ok... Vamos encenando.
JÚLIO
Oi?!
MALU
Nada, continua...
Malu senta-se no sofá, arruma os cabelos de maneira sedutora.
Júlio põe um filme, senta-se do lado de Malu.
JÚLIO
Fiquei sabendo que você sempre quis
fazer cenas de nudez, é?
MALU
Você acha que eu tenho corpo pra
isso?
Malu vai aproximando lentamente seu corpo do dele.
JÚLIO
Tem... Claro que tem. Mas a questão
nem é muito essa também.
MALU
Você quer ver meu corpo, pra ver se
eu tenho jeito?
JÚLIO
Oi?!
Enquanto Malu se aproxima Júlio se afasta aos poucos até que os
dois estão deitados no sofá.
JÚLIO
O que você tá fazendo, Malu?
MALU
Shhi... Não fala nada...
Malu beija Júlio.
REGINA
O que está acontecendo aqui?!
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Júlio empurra Malu, ela cai do sofá e olha para a senhora que
acabou de chegar. É REGINA (45), magra, com roupas coloridas e
com uma maquiagem carregada. Malu está no chão e Júlio deitado
no sofá. Regina grita histericamente.
REGINA
Que pouca vergonha é essa, Júlio?!
MALU
Calma, senhora... Não é...
REGINA
Eu não falei com você, não! Oh
criatura sem vergonha!
Malu levanta do chão.
MALU
Oi?!
Júlio levanta do sofá e fica ao lado de Malu. Regina começa a
forçar um choro.
JÚLIO
Mãe! Sem estresse! Por favor!
Desculpa, Malu. Essa é minha mãe
Regina...
REGINA
Quem é "essazinha", Júlio?!
(Voz embragada pelo choro)
JÚLIO
Mãe! Ela é atriz! Eu conheci ela no
teatro, achei uma excelente atriz e
convidei ela para fazer um teste para
atuar em um piloto de uma série que
estou escalando o elenco. Chamei ela
aqui “pra” explicar melhor o papel que
ela faria.
Malu fica calada assentindo com a cabeça.
REGINA
E precisava chamar “pra” vir aqui em
casa?
JÚLIO
Eu quero ajudar ela a conseguir o
papel, mãe! Você pode nos dar
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licença? Prepara algo para a gente
comer?
Regina respira fundo e sai resmungando:
REGINA
Era só o que faltava...
Malu olha para Júlio com os olhos arregalados e sussurra:
MALU
Boa!
Júlio franze a testa sem entender. Júlio liga a televisão para
assistirem os vídeos. Júlio senta no sofá, Malu senta ao lado
dele, ele lentamente se afasta da garota. Ambos olham para TV.
10 EXT. CASA DE JÚLIO – DIA 10
Stock shot - time lapse. Fachada casa de Júlio.
11 INT. sala/ CASA DE JÚLIO – DIA 11
Júlio e Malu vão até a mesa já posta. Regina senta-se à mesa e
fixa um olhar severo em Malu que sorri desconcertada.
JÚLIO
Senta Malu, fica à vontade.
Malu se senta.
REGINA
Senta do meu lado, filho.
Julio se senta do lado de Regina. Regina se aproxima do filho
passando a mão na cabeça dele, ainda olhando severamente para
Malu.
JÚLIO
Você não vai comer, mãe?
REGINA
Não, meu amor. Pode comer você, tá?
Regina beija o rosto de Júlio. Malu franze a testa achando graça.
Regina volta a fixar o olhar em Malu que abaixa a cabeça
segurando o riso.
REGINA
Tá rindo do que? Você nunca teve
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amor, né? Olha Júlio, eu não me
importo que você saia com meninas.
Acho até bom. Só quero saber com quem
sai. Porque sei bem quem "presta" ou
não.(olha para Malu quando diz 'não')
JÚLIO
Mãe!
Regina ainda fixa
encara. Regina faz
na sacola, abre o
margarina e geleia

o olhar em Malu. Malu levanta a cabeça e a
careta de nojo, Malu sorri. Malu pega um pão
pão com as próprias mãos, abre o pote de
e passa no pão com os próprios dedos.

MALU
Eu entendo a senhora, Dona Regina...
Regina olha espantada para Júlio e volta seu olhar para Malu
berrando grosseiramente.
REGINA
Que isso, menina?! Usa as facas e
espátulas!
Malu já mordeu seu pão e está mastigando de boca aberta quando
pergunta cuspindo migalhas sobre a mesa:
MALU
Desculpa?
REGINA
Onde você arranjou esse animal,
Júlio?! (grita esganiçada)
JÚLIO
Mãe! Olha como fala!
Malu finge não ter escutado, continua a mastigar de boca aberta,
limpa a boca na toalha. Regina se levanta e começa a tirar do
alcance de Malu tudo o que ela pode tocar enquanto grita
histericamente a cada movimento. Júlio não reage e observa a
cena. Malu passa o dedo no requeijão e lambe. Regina grita, tira
o requeijão de Malu. Malu finge tirar um piolho do cabelo e o
come. Regina perde a paciência e berra:
REGINA
Ah, que nojeira! Tira essa macaca da
minha casa, Júlio!
JÚLIO
Mãe!
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Regina continua gritando e tirando as coisas do alcance de Malu
que entra no ritmo de Regina e grita como macaco.
REGINA
Sai daqui sua suja! Maluca!!!
Malu começa a rir. Regina para de gritar, está ofegante olhando
Malu com raiva.
JÚLIO
Mãe?
MALU
Ué, acabou? “Tava” divertido a
brincadeira, “tava” me sentindo no
zoológico eu era a macaca, a senhora
era... Um animal escandaloso. O que?
Gralha? Arara?
REGINA
Tira essa menina daqui, Júlio! Agora!
MALU
A senhora me desculpa, Dona Regina.
Eu só tava querendo brincar, não tive
amor na infância... Dai sabe como é a
carência, né?
REGINA
Você “tá” gozando da minha cara?!
MALU
"Magina"! Eu só “tava” querendo me
enturmar, porque ao contrário da
senhora eu não sei quando uma mulher
"presta" ou não... "Miga"!
REGINA
Eu vou chamar a polícia!!!
JÚLIO
Chama! Chama, Mãe! Que se a Malu
contar o que aconteceu aqui você que
vai presa! Olha... Quer saber?! Eu “tô”
cansado! Cansado das suas histerias,
dos seus preconceitos! A Malu
realmente não tem nada comigo, ela é
uma amiga, uma amiga que jamais teria
algo comigo não por ela ser negra,
mas porque eu sou gay!
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Regina fica paralisada com os olhos arregalados olhando seu
filho. Malu, que apoiava tudo o que Júlio dizia olha para ele,
também paralisada, com a testa franzida sem entender nada.
JÚLIO
Desculpa, Malu...
MALU
Oi? Espera ai... Então o teste é
verdade?
JÚLIO
Claro que é... Você não... O Wash...
“Putz”, Malu. Desculpa mesmo, devia ter
te falado, nem imaginei!
MALU
Ai, Jú! Imagina!! Você lacrou
“demaaaais” agora!!
Malu e Júlio riem. Regina continua paralisada olhando os dois
rirem.
12 INT. SALA/ casa – NOITE 12
Malu, Washington e Lorena estão sentados no sofá, Malu está no
meio.
MALU
Dai o Júlio quebrou a porra toda
dizendo que não estava comigo, não
por eu ser negra, mas porque ele era
gay...
WASHINGTON
Bicho égua esse Júlio, "cê" é
doido... Como que não percebe que tu,
a mais "pegadora" desse Brasil, “tava”
querendo pegar ele.
MALU
É mas você podia ter sido menos
babaca e contado a verdade, né?
WASHINGTON
Ah, Malu já pedi desculpa! Mas
conhece, não levo desaforo pra
não... Mas ai o desaforo veio
minha casa... Tinha que dar um
nele!

tu me
casa
até
jeito
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MALU
"Aff", você é besta, Wash!
Um desaforo daquele... A propósito, ele
pediu o seu contato, disse que na
noite em que vocês ficaram você
gravou o contato sem número no
celular dele. Dai eu passei, fiz mal?
Celular de Washington toca, Washington olha.
WASHINGTON
Ih! Não morre mais! É ele
"xo" responder...
Washington, sorridente, fica concentrado no celular trocando
mensagens com Júlio.
MALU
Ué, ele não era bicho égua?
WASHINGTON
Ah... Mas eu também sou, então a
gente se entende..
Malu dá risada, Washington se levanta e vai para outro canto da
sala. Lorena está visivelmente chateada, Malu passa a mão no
cabelo de Lorena.
MALU
Fica assim não, gata... Agora, sei
como você se sente...
Lorena revira os olhos e muda de assunto.
LORENA
E o André, cadê ele?
MALU
Não sei. Oh, André!!
André aparece vestido para ir à academia.
LORENA
Que roupa é essa, Dré?
ANDRÉ
Me matriculei na academia aqui da
rua... Vou começar hoje, tô afim de
ser mais forte agora.
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Lorena, Malu dão risada. Washington volta para perto dos amigos
e também ri do amigo.
ANDRÉ
"Com'ocês" são bestas! Meu Deus...
WASHINGTON
Não, “tá” certo, Drézim! Vai lá ficar
monstrão “pra” mim! Adoro os fortinhos!
Malu e Lorena riem mais.
ANDRÉ
Ah, vai te catar!
Malu, Lorena e Washington continuam rindo. André abre a porta
para sair e encontra parada em sua frente sua prima e melhor
amiga de Minas. SOFIA (22), magra, vestida com uma saia longa e
camisa social, segurando uma mala em uma mão e uma bíblia em
outra.
ANDRÉ
Fiazinha!
SOFIA
Drézim!!
Sofia entra na sala em um pulo para abraçar André que retribuiu
o abraço feliz. Malu, Lorena e Washington param de rir.
MALU
Quem é essa?

3.5 Estética

Em produções audiovisuais, não se pode confiar apenas em instintos quando
se codificam mensagens. É necessário adquirir habilidades e conhecimentos para
selecionar e utilizar elementos estéticos que auxiliem o espectador a traduzir ideias
em mensagens com eficiência e previsibilidade. (BONASIO, 2002, p. 117).
Para Bonasio (2002, p. 117) a estética tradicional baseia-se na restrita análise
de produtos já existentes, os usando como síntese para criar outras peças
audiovisuais. Desta maneira, na produção da série Engraçada Vida, foi examinado
elementos estéticos de outras sitcoms, como Friends, Umbreakable Kimmy Schmidt,
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Everybody Hates Chris, Arrested Development entre outras. Notou-se que, entre elas,
todas criam mensagens de humor, porém com elementos visuais diferentes.
Arlindo Machado, em seu livro Pré-cinemas & Pós-cinemas (2008, p.192), fala
como a linguagem e a proposta estética da obra, estão intimamente ligadas.
Isso quer dizer que, num meio de expressão como o vídeo, os quesitos
relativos à linguagem (ou seja, os recursos de expressão, as regras de
utilização e combinação dos elementos imagéticos) e as questões mais
amplas relativas à intervenção artísticas (renovação das formas, estilo,
background ideológico, Weltanshauung) encontram-se tão profundamente
imbricados, que não é possível, senão à custa de uma violência contra a obra,
separá-los ou tratá-los como entidades distintas. (MACHADO, 2008, p. 192).

O autor ainda afirma que a linguagem, sendo relacionada com o audiovisual, é
um produto ou aspecto da invenção artística. Algo que é suficientemente sistemático
para assegurar a efetividade da comunicação, mesmo não sendo uma lei ou uma
língua natural que rege como deve ser feita. Ou seja, “[...]um sistema que manifesta
coerência em cada obra particular, mas não tem valor universal ou normativo [...]”.
(MACHADO, 2008, p. 193).
Todo produtor de audiovisual, ao criar uma peça, possui as mesmas
ferramentas e técnicas. O que difere um do outro é a linguagem aplicada e a forma
como cada um utiliza elementos estéticos de produção, para preencher a dimensão
do vídeo. Ato que determina como a audiência perceberá um programa e a mensagem
que este tenta transmitir. (BONASIO, 2002, p. 127-128).
Bonásio (2002, p. 128) diz que “[...] a única referência que a audiência tem é o
que ela vê e ouve no seu receptor de TV. O que você mostra e como você vai mostrar
são fatores importantes na sua comunicação com a audiência.”. Tendo como base o
citado e a práxis realizada na produção da série Engraçada Vida, definiram-se alguns
elementos para preencher as dimensões do vídeo e facilitar a decodificação da
mensagem ao espectador. Estes elementos referem-se ao logo, cenários, figurinos,
enquadramentos e iluminação.
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3.5.1 Logo

A concepção do logo veio a partir de ideias vindas do designer Victor Pereira.
A seguir dois dos primeiros esboços feitos pelo artista:
Figura 1 – Esboço do logo 1

Figura 2 – Esboço do logo 2

Esboço feito à mão de Pereira.

Esboço de Pereira.

A princípio, como se vê na figura 2, foi escolhida a cor laranja, pois esta,
conforme os estudos de Heller em seu livro A Psicologia das Cores (2014, p.339),
seria a cor da diversão, da sociabilidade e do lúdico. Traços que podem ser
relacionados com um produto audiovisual de humor. A cidade acima das palavras
figuraria São Paulo, onde a história se passa. A fonte, escrita com traços que se
assemelham às escritas feitas com pincel, sem muita preocupação com formas, traria
uma impressão informal.
Mesmo com justificativas plausíveis para o logo, a estética ainda não agradava.
Com palpites dos integrantes da Cinco% Produções, Victor Pereira montou algumas
outras possibilidades.
Figura 3 – Esboço do logo 3

Figura 4 – Esboço do logo 4

Esboço de Pereira com sugestões

Esboço de Pereira com sugestões

da Produtora Cinco%.

da Produtora Cinco%.
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Na figura 3, nota-se que a cidade foi colocada embaixo das palavras em forma
de arco invertido, fazendo alusão a um sorriso. A cor laranja, na palavra “vida”, começa
em um tom mais escuro e termina em um mais claro. As modificações ainda não foram
o suficiente, a estética ainda não agradava.
Na figura 4, a cidade foi retirada, pois apesar da trama se passar em São Paulo,
esse fator não era de suma importância. As letras da palavra “vida” mudaram de cor,
sendo usadas as cores que representariam a personalidade dos protagonistas: Rosa
– Lorena – Sensibilidade; vermelho – Malu – impulsividade; verde – André –
esperança; e laranja – Washington – diversão. (HELLER, 2014, p. 398, 127, 188, 339)
Nas cores foram colocadas manchas cinza que faria o papel dos preconceitos sofridos
pelas personagens da série, já que cinza, de acordo com o livro de Heller (2014, p.
495), é a cor do tédio, do antiquado e da crueldade. Finalizado, concluiu-se que todas
essas informações eram demasiadamente subjetivas e a plástica não era agradável.
Após outras tentativas do designer e com instrução dos integrantes da Cinco%
Produções, chegou-se ao resultado final. Abaixo os logos em fundo claro e escuro:
Figura 5 – Logo fundo claro

Figura 6 – Logo fundo escuro

Logo finalizado por Victor Pereira
e Cinco% Produções.

Logo finalizado por Victor Pereira
e Cinco% Produções.

O logo foi desenhado no software Corel Draw Graphics Suite X8. A fonte usada
foi fun sizer. O desenho das letras, vazado na parte da frente e colorido, como se
fosse com caneta hidrográfica, na parte em que se criou a perspectiva, traz um ar
descontraído e jovial, se relacionando com o conteúdo do projeto. As cores da palavra
“vida” mudam gradativamente do rosa, que se confunde com um tom claro de
vermelho, passando pelo laranja, até o amarelo, formando a junção que Eva Heller
(2014, p. 153) diz ser o tríplice acorde típico do prazer e de tudo que o cerca, da alegria
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de viver, da atividade, da energia e da animação clamorosa. Tais qualidades,
obviamente, são boas formas de representar uma peça audiovisual de humor.

3.5.2 Cenários

Os cenários são essenciais para a direção de arte, por isso merecem tanta
atenção quanto qualquer outra etapa de produção. O ambiente em que os artistas
estarão são elementos visuais importantes que contribuem para a dimensão do vídeo.
Nele deve-se sugerir inúmeras emoções, mesmo para peças audiovisuais não
dramáticas. (BONASIO, 2002, p. 315).
Os cenários do episódio piloto da série Engraçada Vida, foram escolhidos
primeiramente, por ser um projeto experimental que não possuí ajuda de custo, pelo
critério de parceria. Contudo, tratando-se dos aspectos visuais, após pequenas
alterações no roteiro, foi conseguido o essencial para realizar a produção.

Foi

necessária uma casa com sala, cozinha, um quarto e um pequeno corredor/escada
para representar a residência dos protagonistas. Precisou-se também de outra casa
com sala e cozinha para caracterizar a moradia de Júlio e Regina.
Referente à coloração, todos os cenários possuem cores neutras claras sem
muita saturação. Para Bonasio (2002, p. 321), existe vantagem em cenários neutros,
pois estes dão destaques aos personagens, que no caso, são os pontos principais da
história. Alguns objetos de cena possuem cores mais específicas a fim de utilizar a
função expressiva da cor.
A função expressiva da cor faz com que nós nos sintamos de determinada
forma em relação ao que é nos apresentado. [...] A maioria das pessoas reage
às cores de maneira semelhante, o que nos possibilita criar técnicas de uso
e aplicação. (BONASIO, 2002, p. 316-317).

Um exemplo é o edredom que cobre a personagem Lorena em algumas de
suas cenas do primeiro episódio. O edredom é rosa e esta cor, segundo Eva Heller
ainda em seu livro A Psicologia das Cores (2014 , p. 398) pode representar a
sensibilidade e a sentimentalidade. Com isso simbolizou-se características da
personagem.
A casa dos protagonistas, por se tratar de uma residência que foi deixada pelos
pais de Malu e é cuidada por jovens estudantes, possui algumas imperfeições nas
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estruturas como uma caixa de eletricidade com a fiação solta e a porta de entrada que
faz um grande barulho ao ser aberta.
Já a casa de Júlio, é mais organizada. A cozinha limpa e arrumada, assim como
sala. A dona da casa é Regina, uma mulher conservadora e extravagante. Por
conseguinte, supõe-se por senso comum, que uma mulher com essa personalidade
teria uma casa em ordem.

3.5.3 Figurinos

Segundo Adriana Leite e Lisette Guerra (apud IGLECIO; ITALIANO, 2012, p. 2)
o figurino possui grande importância na construção de uma peça audiovisual. Além de
vestir os artistas, respalda a história narrada como elemento comunicador, pois
percorre a cena no corpo do ator, marca a época dos eventos, o status, a profissão, a
idade do personagem, sua personalidade e sua visão de mundo, representando
características humanas essenciais e visando à comunicação com o público.
A série Engraçada Vida, contou com a parceria dos atores para a escolha do
figurino do episódio piloto. Referente aos tipos de roupas, os atores foram
apresentados a possíveis estilos que teriam coerência com a personalidade de cada
personagem, a partir daí escolheram as roupas que se sentiam mais confortáveis para
representar. Relativo às cores, como citado anteriormente, foi feito um estudo
baseado no livro A Psicologia das Cores Como as cores afetam a emoção e a razão
de Eva Heller, que faz um estudo com base em histórias, fatos e pesquisas, na
intenção de simbolizar com cores a personalidade de cada personagem.

3.5.3.1 Figurinos de Malu

Malu é uma mulher eclética quanto ao estilo. Usa roupas mais confortáveis
como saias e vestidos de tecido leve. Usa também acessórios que eram usados por
seus ancestrais como turbantes, brincos e colares grandes.
Na primeira cena da série Malu se veste de vermelho. Heller (2014, p. 127) diz
“Vermelho é a cor simbólica de todas as atividades que exigem mais paixão do que
compreensão.”. Na primeira cena, foi optado a simbolizar essa principal característica
da personagem, pois ela é uma mulher impulsiva. A autora (2014, p. 122) ainda lembra
o Novo Testamento onde aparece uma mulher toda vestida de vermelho, a “Mãe das
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Fornicações”. Tal personagem poderia figurar Malu, que tem também como grande
característica, adorar praticar relações sexuais. Porém, a personagem não pode ser
vista como vulgar ou imoral. Desta maneira, em sua próxima cena, ela está de rosa.
Pois, em concordância com Heller (2014, p. 399) “O rosa é suave, é a cor do carinho”,
e Malu, apesar de sua impulsividade, é carinhosa com seus amigos.
A personagem, na cena em que é vítima de preconceito, veste-se com um
vestido azul e usa batom vermelho. O batom vermelho é usado para lembrar da
principal característica da personagem. O azul, de acordo com Heller (2014, p. 47), é
a cor que mais transmite simpatia e harmonia, por isso, Malu traja-se com esta cor,
em uma cena em que a personagem é discriminada por ser negra, pensou-se em
simboliza-la como alguém simpática, a fim de deslegitimar as atitudes da opressora.

3.5.3.2 Figurinos de Lorena

Lorena é uma jovem discreta, o estilo de suas roupas não costuma chamar
muita atenção. As cores usadas pela personagem são sempre cores em tons claros.
Lorena aparece em sua primeira cena vestida com roupas de cores que representam
sua personalidade: rosa e branco. O branco, para Heller (2014, p. 272, 398), é a cor
da inocência e o rosa representa a sensibilidade e a sentimentalidade. Características
marcantes na personagem. Lorena segue no episódio piloto com figurinos em que se
predominam as cores rosa e branco.

3.5.3.3 Figurinos de André

André, assim como Lorena, é um rapaz discreto que não chama muito atenção
com suas roupas. Em sua primeira aparição seu figurino predomina a cor da inocência,
o branco. (HELLER, 2014, p. 272) A personagem ainda se veste com a cor verde, que
para a autora de A Psicologia das Cores (2014, p. 188) é a cor da esperança. A cor é
usada para representar a eterna esperança que André tem em se relacionar
amorosamente com Malu.
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3.5.3.4 Figurinos de Washington

Washington é descontraído e brincalhão, e tais características refletem na
forma como se veste. Gosta de usar roupas confortáveis como bermuda e camiseta
regata. O jovem apresenta-se na série com uma camisa vermelha por cima de uma
camiseta amarela, para Heller (2014, p. 238) “[...] amarelo-vermelho são as cores da
alegria de viver.”, uma boa maneira de representar o astral de tal personagem.
Washington em outras cenas usa uma camiseta amarela, a autora (2014, p. 148, 153,
170) considera esta cor como a mais contraditória, pois ao mesmo tempo em que age
de modo alegre e revigorante, pode também representar o traidor. Washington é um
personagem bem humorado, porém no episódio piloto, traí a confiança de sua amiga,
deixando um mal entendido se desenrolar para satisfazer sua vontade de vingança.

3.5.3.5 Figurino de Júlio

Júlio gosta de se vestir bem, apesar de ser um jovem discreto. No episódio
piloto veste uma camisa xadrez com azul e preto e uma calça preta. Júlio, apesar de
ser homossexual, não possui trejeitos femininos como algumas pessoas esperariam.
Por consequência, em seu figurino foi usado o azul e preto, cores que, de acordo com
Heller (2014, p. 60), são respectivamente as principais colorações masculinas. A
escolha, portanto, foi intencional com tal figurino, visando quebrar um estereótipo.

3.5.3.6 Figurino de Regina

Regina é exagerada, porém conservadora e preconceituosa. Suas roupas são
elegantes e seus acessórios são banhados a ouro. A mulher veste um vestido marrom.
Tal cor, conforme os estudos de Heller (2014, p. 472), é a mais frequentemente
rejeitada, além de a maioria dos conceitos relacionados a essa cor serem empregados
de maneira negativa. Assim sendo, foi intencionado instigar o repúdio do espectador
a uma personagem preconceituosa.
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3.5.3.7 Figurino de Sofia (Fiazinha)

Sofia aparece no fim do episódio como um mote para a continuação da trama.
A jovem veste-se como senhoras que frequentam cultos evangélicos, em uma das
mãos carrega uma bíblia e na outra uma mala. Sua caracterização é um dos pontos
que faz criar-se a pergunta: “Quem é essa?”.

3.5.4 Enquadramentos

Diferente do teatro, onde o ator deve expressar suas ações e emoções de forma
expansiva para que todos que o assistem possam captar a essência de sua
interpretação, no audiovisual existe a possibilidade de aproximar a câmera até que o
mínimo detalhe seja captado. A decisão de como ou de que lado a cena será filmada
é feita ainda na pré-produção e o diretor de fotografia junto com o diretor determinam
como uma cena deve ser feita. (FILHO, 2001, p. 189).
Depois de finalizado o roteiro audiovisual, inicia-se um processo de detalhar
como cada cena será captada e a melhor forma de passar a intenção e as emoções
para quem assiste, esse processo é chama do decupagem. Decupar as cenas do
script é fazer um script de filmagem ou plano de filmagem (shooting script). Ou seja,
é esmiuçar cada cena e cada plano, indicando como serão gravados. (FILHO, 2001,
p. 201).
A decupagem poupa tempo de gravação, pois já tendo decidido anteriormente
como fazer é só ensaiar, fazer as marcações e rodar. O roteirista e diretor David
Mamet tem uma visão mais radical do assunto e afirma que mais importante que a
gravação é o processo que se passa até chegar nela:
A função do diretor é elaborar a sequência de planos a partir do roteiro. O
trabalho do set de filmagem não é nada. No set de filmagem só se precisa
ficar acordado, seguir o planejamento, ajudar os atores a serem simples e
manter o senso de humor. [...] O trabalho do set de filmagem é simplesmente
o de registrar o que foi escolhido para ser registrado. (MAMET, 2002, p. 24).

Na série Engraçada Vida, por limitações de orçamento que implicaram nas
locações e equipamento, as cenas foram adaptadas para ambientes pequenos e
enquadramentos mais próximos que ao mesmo tempo valorizam a interpretação dos
atores e aproximam o espectador dos personagens e da situação, quase como se o
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mesmo fizesse parte da cena ou assistisse bem de perto. Daniel Filho diz que “são
esses ângulos que dão informação ou a emoção a serem passadas para o espectador,
proporcionando-lhe o privilégio de ver aquilo da melhor forma possível”. (FILHO, 2001,
p. 228).
Como se trata de uma narrativa seriada optou-se por poucos, ou na maioria
das cenas, nenhum plano detalhe, quando a câmera pega apenas uma parte do corpo
do ator ou um objeto específico. Os enquadramentos mais utilizados foram: plano
geral, que é o plano mais aberto mostrando o ambiente e todos em cena; plano
americano, por volta da pélvis do ator para cima; primeiro plano, a partir da linha do
peito do ator, aproximadamente.
Por se tratar de um projeto experimental, alguns testes foram feitos e aplicados
para posterior averiguação de como o público reage a determinadas formas de captar.
Como por exemplo, a primeira cena ser gravada com a câmera na mão e com
movimento que beirava o descontrole foi feito, pois os personagens ao entrarem em
cena estão bêbados, e a câmera ainda na intenção de colocar o espectador dentro da
narrativa também faz movimentos como se a mesma estivesse fora de controle.
Outro exemplo é a aproximação gradativa, não em sequência, mas em cortes,
da personagem Lorena quando ela conta para Malu que tem “sentimentos de
namorada” por Washington, que além de valorizar a atuação da atriz também
contrasta da amiga Malu, que apressada e animada com o que virá a seguir é filmada
de um plano mais aberto.
Pode ser que a própria câmera se aproximando em close ajude o espectador
a captar o que o personagem está sentindo. A câmera se aproxima porque
você quer ficar mais perto dos atores, da cena, lentamente. É orgânico
mesmo. (FILHO, 2001, p. 255).

Outros movimentos de câmera como pan, quando a câmera fixa em seu eixo
se move para direito ou para a esquerda, e tilt, também com a câmera fixa a mesma
se move para cima e para baixo, foram usados em momentos específicos. Na entrada
ou saída de personagens e nos stockshots.
Como já citado, todos esses movimentos foram baseados na linguagem
utilizada nas séries que serviram de modelo e/ou inspiração para a concepção de
Engraçada Vida, todos como forma de experimentação e uma tentativa de concepção
de uma nova linguagem misturando os tipos de planos e movimentos.
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3.5.5 Iluminação

Além de determinar onde colocar a câmera e qual movimento esta deve fazer,
também é essencial que o cenário esteja iluminado adequadamente. Não apenas para
que se possa enxergar tudo o que acontece, mas para dar as intenções e a estética
escolhida pelo diretor de fotografia a cada cena, também se utilizando de recursos e
técnicas já comuns em programas televisivos, como explica Herbert Zettl:
[...]noticiários, comédias de situação e game shows são bem iluminados, com
o mínimo de sombras sobre o rosto. No entanto, quando se trata de
programas policiais e novelas, é possível, muitas vezes, ver mais sombras
profundas no rosto dos atores do que luz. Às vezes, até as cores são
distorcidas. As técnicas de iluminação de televisão ensinam a alcançar esses
efeitos diferentes e muito mais. (ZETTL, 2011, p. 186).

Como dito acima, o trabalho de iluminar um take ou uma cena não é simples, é
necessário uma visão crítica, específica e até criativa de como lidar com as luzes e
sombras do ambiente para deixar a cena mais próxima da atmosfera planejada no
roteiro.
Em uma produção pode ser usada à luz natural, luz esta que vem dos raios
solares, ou luz artificial, criada através de equipamentos que permitem emular tipos
de luzes específicos.
Na gravação do piloto de Engraçada Vida, optou-se pela utilização de luz
artificial, principalmente porque as cenas que se passam à noite não necessariamente
foram gravadas a noite e o mesmo para as cenas diurnas. Foram usados dois softbox
com a intenção de iluminar o máximo possível todo o espaço, para que possíveis
alterações de intensidade ou cor fossem feitas no processo de pós-produção.
Como quase todas as cenas foram gravadas em locações com paredes claras,
isso também foi usado como recurso prático de iluminação. Em determinados
momentos os softbox eram direcionados às paredes, elas rebatiam a luz auxiliando a
preencher todo o espaço.
Em outros momentos, como a cena da cozinha e do quarto, a luz artificial foi
posicionada estrategicamente para emular a luz do Sol que estaria entrando por um
dos lados da cena.
Os recursos limitados e o tempo reduzido para a produção não foram
empecilho, mas apenas um desafio a ser ultrapassado. Permitindo que a equipe
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usasse de soluções, como as descritas acima, para alcançar o resultado esperado
mesmo não possuindo o orçamento ideal para a efetivação de um produto desta
proporção.

3.6 Seleção de elenco

A seleção do elenco para a série Engraçada Vida foi feita por meio de testes
abertos. Foram divulgados os perfis necessários de todos os personagens em páginas
exclusivas para atores no Facebook. Atores que se interessaram, mandaram seu
material para a primeira seleção.
Foram escolhidos, na primeira seleção, os atores que estariam mais próximo,
fisicamente, dos personagens da série. Para os selecionados foi mandado mais
informações sobre a personagem, para avaliar a capacidade de interpretação do ator.
Além de um trecho do roteiro com falas do respectivo papel para qual o ator ou atriz
faria o teste presencial.
No teste presencial, os candidatos foram escolhidos a partir de suas
performances, levando em conta as habilidades técnicas de atuação, a desenvoltura,
capacidade de improviso e facilidade de interpretar com o sotaque designado para
determinado personagem. As personagens Washington e Sofia foram interpretadas
pelos atores e integrantes da produtora Cinco%, na intenção de conter gastos por se
tratar de uma produção experimental sem incentivo financeiro.
Foram selecionados todos os atores para atuarem no episódio piloto, são eles:
Ana Beatriz Cruz como Malu, Carol Guerrero como Lorena, Junior Trovão como
André, Gustavo Soesi como Washington, Davi Castro como Júlio, Sandra Cavallini
como Regina e Paula Felix como Sofia (Fiazinha).

3.7 Direção

Embora os recursos tecnológicos para se produzir uma peça audiovisual sejam
um dos grandes responsáveis pela qualidade do resultado final, quem passa a
emoção ao espectador são os atores. Por isso, o diretor deve fazer todo o necessário
para auxiliar a performance desses artistas, os deixando confortáveis e os
encontrando no momento cômico ou dramático que está sendo desenvolvido.
(BONASIO, 2002, p. 111-112).
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Para Bonasio (2002, p. 104, 156),uma das fases na produção de uma peça
audiovisual é o ensaio seco. Trata-se de um ensaio fora do cenário, onde o diretor e
o elenco leem o roteiro e discutem sobre marcações, construções de personagens ou
possíveis problemas. Porém, por falta de recursos para remuneração dos atores, na
produção do episódio piloto da série Engraçada Vida, não foi feito tal ensaio.
No entanto, foi disponibilizado aos atores o perfil completo de suas respectivas
personagens, além da disposição do diretor para qualquer dúvida ou sugestão. Nos
dias das gravações, os artistas estavam com suas personagens construídas. Os
ensaios entre eles foram feitos durante a afinação de luzes e marcação de
posicionamentos. Assim, em práxis, pode-se afirmar que uma produção de baixo
orçamento, com um elenco dedicado e bem instruído quanto aos personagens, pode
dar certo.
Além das informações detalhadas sobre os personagens, os atores tiveram
total liberdade para criar e improvisar em cena, sendo ajustadas, obviamente, apenas
ações que fugiam da ideia do roteiro. Em práxis, tal atitude do diretor, possibilitou um
maior conforto e consequentemente uma naturalidade maior dos atores.

3.8 Edição
Sabe-se que em qualquer produto audiovisual a edição é necessária. Se o
programa for gravado para exibição posterior essa edição é feita na fase de pósprodução, como nos indica o autor Herbert Zettl (2011, p. 360), no livro Manual de
Produção de Televisão. Porém, antes de especificar a edição feita no episódio piloto
da série Engraçada Vida, precisa-se entender o que é edição e qual a diferença da
edição linear e não linear.
No livro Vídeo Digital – Uma Introdução, Tom Ang (2007, p.144) para explicar
o conceito de edição de vídeos faz uma analogia a edição de textos:
A edição de vídeo tem muito em comum com a edição de texto. Quando se
edita um texto, manipulam-se e ordenam-se os elementos básicos de
palavras e sentenças, de acordo com as regras gramaticais, com o propósito
de comunicar de modo claro e eficiente. Cortam-se palavras desnecessárias,
reagrupando-as a fim de que tenham uma fluência coerente. E acrescentam
surpresas, para manter o leitor interessado. (ANG, 2007, p. 144)

Analisando a afirmação do autor, pode-se explicar edição como uma forma de
agrupar imagens e sons de uma forma lógica a fim de contar uma história ao
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espectador. Existem dois métodos de edição o linear e o não linear. Zettl apresenta
de forma resumida a diferença entre elas:
[...] a diferença fundamental entre os sistemas de edição linear e a não linear

é que a linear copia partes selecionadas a partir de fitas originais para outra
fita de vídeo [...] a não linear, por sua vez, não copia nada. Tudo que o
computador realmente faz é marcar os arquivos que contêm cortes
específicos e reproduzir esses cortes em uma ordem específica. (ZETTL,
2011, p. 361)

Para a edição da série Engraçada Vida foi utilizada a edição não linear, ou seja,
foi editado em um software de edição em computador. Onde se pode ter acesso
aleatório a todas tomadas, acrescentando ou excluindo cenas sem afetar as imagens
anteriores ou posteriores aquele trecho.

3.8.1 Abordagem de estruturação

Dentro da edição não linear existem alguns estilos de edição dominantes em
cada vídeo, como afirma o autor Jan Roberts-Breslin (2009, p.174), que classifica tais
estilos como: estilo de continuidade, montagem ou estruturada verbalmente orientada.
Após analisar as características de cada uma das abordagens, optou-se por
utilizar o estilo de continuidade. Levando em conta as características do roteiro escrito
em narrativa clássica, essa abordagem conta a história de forma linear, lógica e, na
maioria das vezes, cronológica. Ainda é a mais comum em séries:
Essas convenções de narração são tão aceitas que se tornam praticamente
invisíveis, levando o espectador a se concentrar no roteiro e nos personagens
e não apenas na mecânica de processo de vídeo ou filmagem. Classificada
com frequência como estilo de narrativa de Hollywood, a continuidade é o
estilo básico dos filmes comerciais de narrativa e das séries de televisão.
(ROBERTS-BRESLIN, 2009, p. 174)

As características dessa abordagem é criar a sensação de tempo e espaço
reais, por meio da seleção de planos, posicionamento de câmera e vestuário, a fim de
ambientar o telespectador em um momento e lugar com visão contínua da cena.
O principal desafio é manter a lógica de ação, mesmo tendo a disposição, várias
tomadas de ângulos opostos sendo gravadas em momentos diferentes. Se não houver
alguém no set de filmagem para acompanhar a continuidade corre-se o risco de ter
erros, como alerta Roberts-Breslin (2009, p. 177) “Para preservar a continuidade, cada
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elemento – ação; sequenciamento do tamanho do plano; cenários; vestuário, cabelo
e maquiagem; luz e som; e direção da tela – deve seguir as regras de continuidade.”
Para isso, é importante tomar cuidados com alguns quesitos, são eles: ação,
acompanhamento do olhar, cenografia, vestuário, cabelo e maquiagem, luz e som e
direção de tela. No último, se faz necessário obedecer a “regra dos 180º”, onde a
câmera só pode se movimentar em um eixo de 180º para não confundir a orientação
de direção de quem assiste. (ROBERTS-BRESLIN, 2009, p.179).

3.9 Finalização

Após terminar a fase de edição, ou seja, quando todas as cenas já estão na
ordem certa e com o corte afinado é necessário finalizar o vídeo. Ajustando a cor e
acrescentando trilha sonora.

3.9.1 Correção de cor

A correção de cor é necessária para que o vídeo todo seja padronizado,
trazendo harmonia ao produto final. O autor Tom Ang explica a importância do
colorista:
É tarefa desse técnico altamente especializado harmonizar diferentes tipos
de emulsão e corrigir os desequilíbrios cromáticos e erros de exposição
cometidos pelo diretor de fotografia. O resultado final do trabalho do colorista
é uma obra que parece ter sido realizada em um único e interrupto rolo de
filme, com cor, contraste e exposição absolutamente consistentes. (ANG,
2007, p. 154)

Em práxis, durante a finalização do episódio piloto da série Engraçada Vida, foi
necessário alterar o brilho de algumas cenas para deixar clara a diferença entre dia e
noite em cenas gravadas em local fechado. Criando uma padronização para dar
entendimento ao espectador sobre a passagem de tempo. Como, por exemplo, na
cena 2 onde a personagem Malu está conversando com Júlio por mensagem. Durante
a gravação a janela permaneceu fechada dando a impressão que ainda era noite,
esse erro só foi percebido durante a fase de pós-produção. A solução foi, na edição,
aumentar o brilho para clarear o ambiente da cena, conseguindo um aspecto de dia e
igualando a cor da próxima cena.
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3.9.2 Trilha sonora e efeitos sonoros

A trilha sonora está presente em grande parte dos vídeos produzidos,
auxiliando no ritmo da cena e na forma de expressar a emoção idealizada em
determinado momento. Roberts-Breslin relata brevemente a história da trilha sonora
no inicio do cinema:
Mesmo antes da chegada do filme com som, a música ao vivo acompanhava
o cinema mudo nas salas de exibição. Os filmes sonoros, outrora
considerados por alguns a morte da arte do cinema, formam na realidade um
incremento natural e duradoura à reprodução do nosso mundo visual através
do cinema. (ROBERTS-BRESLIN, 2009, p. 148)

Toda a trilha utilizada no piloto de Engraçada Vida é original. Composta pelo
instrumentista e compositor Gabriel Ianelli juntamente com um dos integrantes da
produtora, Abner Bruce. Desde a vinheta que abre os episódios até a trilha tocada nos
créditos, tudo foi pensado e composto de modo que seguisse as características gerais
da série e dos personagens retratados.
A de abertura, por exemplo, é dividida em partes que expressam, com acordes
e riffs, as diferentes personalidades latentes dos quatro amigos que protagonizam a
série. Dessa mesma trilha foram retirados alguns trechos específicos para serem
usados nos stock shots, também sendo considerado quem estaria na próxima cena.
A trilha que encerra o episódio é uma variação da de abertura com algumas
modificações. Diferente da primeira, esta pretende passar um panorama geral da
série, e através dos sons escolhidos, ainda mostrar os aspectos, de forma bem ampla,
que norteiam todo o enredo do episódio. Também acompanhando o clima de dúvida,
ou o gancho, que instigará o espectador a assistir o próximo episódio.
As gravações das trilhas que compõe o piloto foram feitas de forma simples e
caseira, pois se fossem feitas por meios profissionais demandaria a contratação de
um estúdio especializado em mixagem e masterização musical, o que fugiria do
orçamento real que a produtora dispunha para o projeto.
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3.10 Plano de negócios

Ao planejar um produto audiovisual é importante pensar nele não apenas com
um olhar criativo, mas também mercadológico. É essencial traçar como e para quem
você quer vender sua proposta de projeto. Nesse ponto que entra o plano de negócios.
Durante a elaboração de um plano de negócio, vêm sucessivamente à tona
abordagens alternativas e obstáculos que antes não eram identificados. Com
uma análise clara da situação, o plano de negócio torna-se uma ferramenta
importante para superar problemas, contribuindo de forma significativa para
aumentar a probabilidade de sucesso de um empreendimento. (2001, p. 23)

Ou seja, além de ajudar a determinar os melhores caminhos a seguir, também
mostra os possíveis problemas que podem aparecer e consequentemente já se
pensar em como resolvê-los.
Na produção audiovisual, os aspectos principais que entram no plano de
negócio são o público-alvo e o orçamento, de produção e distribuição, porém outras
coisas que implicam no decorrer do desenvolvimento do projeto até sua veiculação
devem ser estudadas. As tabelas a seguir mostram um plano de negócio hipotético
traçado pela Cinco% Produções na elaboração do projeto, indo além do que já foi
realizado, mas também projetando o futuro.

Tabela 1 - Plano de negócio 2016
Atividade/Mês
Elaboração
argumento
Roteirização
Seleção de elenco
Gravação piloto
Pós-produção
Apresentação para
banca

Junho/Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Mai

Jul

Novembro

Dezembro

Tabela 2 – Plano de negócio 2017
Atividade/Mês
Possíveis ajustes*
Elaboração de
apresentação**
Apresentação e
negociação
Possíveis ajustes***

Jan

Fev

Mar

Abr

Jun

Ago

Set

Out

Nov

Dez
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Contratação de equipe
Elaboração de
marketing****
Locações
Cenários/objetos
cênicos
Figurinos
Seleção de casting
Leitura de
roteiro/ensaios*****
*De acordo com avaliação da banca
**Para servidoras de rede VOD: Netflix, Amazon, Looke
***De acordo com contratante
****Peças publicitárias, campanhas de divulgação, etc.
*****Com equipe e atores

Tabela 3 – Plano de negócio 2018

Atividade/Mês
Gravação
Edição/montagem
Apresentação
para
contratante
Possíveis alterações
Divulgação
Veiculação

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

3.10.1 Público-alvo

A escolha de público-alvo foi pautada primeiramente em um exercício
introspectivo, observando na própria produtora qual perfil de cada um dos integrantes,
facilitando a criação de uma linguagem que alcançasse o espectador. Observando o
todo, encontrou-se um denominador comum entre os integrantes da Cinco %
produções: todos são universitários.
Gradativamente, o número de pessoas que ingressam no ensino superior tem
aumentado, como mostrou a matéria publicada pelo site Guia do Estudante em 2012
e atualizada em 2016:
Dados do Censo de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) apontam que houve um crescimento no número de
brasileiros com diploma universitário na última década. O percentual geral
aumentou de 4,4% em 2000 para 7,9% em 2010.
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Baseados nessa observação, decidiu-se então que o público-alvo do produto
audiovisual a ser produzido, é de universitários entre 17 e 30 anos, entrando, cursando
ou encerrando os estudos. Das classes B e C. Segundo o IBGE, a classe B se encaixa
no parâmetro de família que recebem de 5 a 15 salários mínimos. E a classe C, de 3
a 5 salários mínimos. A pretensão é de lançar o produto em meios streaming, então
acredita-se que pessoas que se encaixam nessas classes tem acesso mais fácil a
essas plataformas.

3.10.2 Veiculação

A série Engraçada Vida foi pensada para o mercado de vídeo sob demanda
(video on demand – VOD), visando a mudança de comportamento do telespectador
com o avanço da tecnologia. Primeiramente é preciso entender, mesmo que
resumidamente, a tecnologia streaming. No artigo VÍDEO SOB DEMANDA: uma nova
plataforma televisiva, dos autores João Carlos Massarolo e Dario Mesquita dão uma
introdução de como funciona o serviço de vídeos sob demanda.
Nos últimos anos, as empresas de tecnologias e de mídia apostaram nas
funcionalidades das plataformas de vídeo sob demanda para inovar os
negócios da indústria audiovisual, criando uma base de usuários que faz uso
da visualização conectada para acessar conteúdo em múltiplas telas quando
desejar, onde desejar e como desejar. (MASSAROLO; MESQUITA, 2016, p.
1).

Com base nessa citação, conceitua-se streaming como produções audiovisuais
que podem ser assistidas em qualquer dispositivo e em qualquer horário. Tendo
disponíveis vários conteúdos, sem a necessidade de seguir uma grade de
programação.
Outro ponto que foi analisado na hora de decidir para qual veículo seria
destinado a série Engraçada Vida, foi a teoria da Cauda Longa de Chris Anderson. A
série foi criada incialmente para ser produto de nicho, dentro do catálogo de opções
das empresas que disponibilizam os vídeos sob demanda, como a Netflix, por
exemplo.
A seleção irrestrita está revelando verdades sobre o que os consumidores
querem e como pretendem obtê-lo, em ampla gama de serviços — desde
DVDs, na empresa de locação de vídeos Netflix, até músicas, na iTunes
Music Store e na Rhapsody. Os consumidores estão mergulhando de cabeça
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nos catálogos, para vasculhar a longa lista de títulos disponíveis, muito além
do que é oferecido na Blockbuster Vídeo e na Tower Records. E quanto mais
descobrem, mais gostam da novidade. (ANDERSON, 2014, p. 13).

Ainda falando sobre a mudança de comportamento dos telespectadores,
segundo uma pesquisa publicada no site Exame em abril de 2016, os brasileiros
pretendem cancelar a TV por assinatura e aderir somente a plataformas de vídeo sob
demanda:
Os brasileiros não estão satisfeitos com o preço da TV por
assinatura praticado pelas operadoras. Entre os 26% que pretendem
cancelar o serviço nos próximos seis meses, 45% pensam em substituí-lo
pela Netflix, que é a plataforma de vídeo sob demanda mais popular no Brasil.
É o que mostra uma pesquisa da MeSeems realizada junto a EXAME.com
com 1.000 pessoas das classes A, B e C, de todas as regiões do país.

Nessa mesma pesquisa aparece que os consumidores que utilizam a TV por
assinatura, também utilizam plataformas streaming.
Boa parte das pessoas (48%) que assinam um serviço de TV também utilizam
uma plataforma de streaming, como Netflix (94%), Telecine Play (19%), Net
Now (16%), Globosat Play (12%) ou HBO Go (11%). Agora, entre os não
assinantes de TV paga, o número de adesão aos vídeos sob demanda
constatado foi um pouco menor: 44%.

A série Engraçada Vida é destinada ao público jovem, que são adeptos ao
consumo de vídeo sob demanda. Sendo assim, optou-se em veicula-la em
plataformas streaming para maior alcance do público-alvo.

3.10.3 Orçamentos

De acordo com o dicionário online da língua portuguesa MICHAELIS,
orçamento é avaliação ou cálculo aproximado do custo de (obra, empreendimento,
serviço etc.); estimativa, cômputo.

No caso de uma produção se faz necessário um orçamento mais
preciso. [...] O truque para desenvolver um orçamento é determinar o
que você precisa e por quanto tempo você vai precisar [...] O orçamento
tem um papel fundamental no resultado final de um programa. Ele
determina, muito antes de você pensar no estúdio ou locação,
exatamente o que você pode ou não fazer do ponto de vista criativo.
(BONASIO, 2002, p.68).
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3.10.3.1 Orçamento real

Em produções independentes, sem nenhum tipo de patrocínio, a verba
certamente é menor, levando esse fator em consideração, a produção da série
Engraçada Vida foi feita com o custo muito abaixo do ideal. A tabela a seguir detalha
o orçamento real do episódio piloto desta sitcom.
Tabela 4 – Orçamento real
Itens
Alimentação
Beatriz Cruz – Malu
Davi Castro – Júlio
Carol Guerrero – Lorena
Regina Cavallini – Regina
Junior Trovão – André
Designer

Quantidade
2 diárias
2 diárias
2 diárias
1 diária
1 diária
1 diária
1 logo

Custo Unitário
R$ 100,00
R$ 75,00
R$ 75,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 70,00
Custo Total

Custo do Item
R$ 200,00
R$ 75,00
R$ 75,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 70,00
R$ 570,00

Valores como os de equipamentos, locação e figurinos não entram no
orçamento real, pois foram itens trabalhados com permuta.

3.10.3.2 Orçamento Ideal

Tanto para elaboração de um orçamento real, quanto para um orçamento ideal,
o produtor tem que fazer um planejamento cuidadoso. A maioria dos orçamentos se
separam em duas seções, custo acima da linha que inclui todos os salários do pessoal
criativo; e o custo abaixo da linha que incluem despesas da produção. (BONASIO,
2002, p.68). Na próxima tabela é descrito o orçamento ideal que a produção da
Engraçada Vida utilizaria.

Tabela 5 - Custo acima da linha:

Itens
Produtor
Diretor
Roteirista
Diretor de cena

Quantidade
1 produtora - 1 mês e 2 dias
1 diretor - 1 mês e 2 dias
1 roteiro
1 diretor - 2 diárias

Custo Unitário
R$ 162,68
R$ 750,78
R$ 30.989,86
R$ 539,69

Custo do Item
R$ 5.368,44
R$ 24.775,74
R$ 30.989,86
R$ 1.079,38
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Diretor de imagem
1 diretor - 2 diárias
R$ 477,92
R$ 955,84
Continuísta
1 continuísta - 2 diárias
R$ 198,49
R$ 396,98
Produtor de elenco
1 produtora - 1 mês e 2 dias
R$ 198,49
R$ 396,98
Preparador de elenco
1 preparador - 2 diárias
R$ 275,30
R$ 550,60
Produtor executivo
1 produtor - 1 mês e 2 dias
R$ 477,92
R$ 15.771,50
Diretor de arte
1 diretor - 2 diárias
R$ 355,81
R$ 711,62
Cenógrafo
1 cenógrafo - 1 mês
R$ 355,81
R$ 9.962,76
Figurinista
1 Figurinista - 2 diárias
R$ 325,99
R$ 651,98
Operador de câmera
2 Operadores – 2 diárias
R$ 325,99
R$ 1.303,96
Operador de áudio
1 Operador – 2 diárias
R$ 198,49
R$ 396,98
Maquiador
1 Maquiador – 2 diárias
R$ 198,49
R$ 396,98
Cabeleireiro
1 cabeleireiro – 2 diárias
R$ 198,49
R$ 396,98
Diretor de iluminação
2 diárias
R$ 355,81
R$ 711,62
Iluminador
2 diárias
R$ 355,81
R$ 711,62
André (ator)
1 diária com horas extras
R$ 200,00
R$ 466,66
Washington (ator)
1 diária com horas extras
R$ 200,00
R$ 466,66
Júlio (ator)
2 diárias com horas extras
R$ 200,00
R$ 600,00
Lorena (atriz)
1 diária com horas extras
R$ 200,00
R$ 466,66
Regina (atriz)
1 diária com horas extras
R$ 200,00
R$ 300,00
Malu (atriz)
2 diárias com horas extras
R$ 200,00
R$ 766,66
Música
21 trilhas sonoras
R$ 1.000
R$ 21.000,00
Designer
1 logo
R$ 70,00
R$ 70,00
Custo de escritório
2 diárias
R$ 500,00
R$ 500,00
Subtotal (acima da linha)
R$ 101.166,46
Valores baseados nas tabelas do SINDCINE (sindicato dos trabalhadores da indústria cinematográfica
e audiovisual), SATED (sindicato dos artistas e técnicos de espetáculos de diversão) e com músico
profissional.

Tabela 6 - Custo abaixo da linha:
Itens
Locação
Cenário
Mão de obra para
montagem
de
cenário
Equipamentos
Figurino
Contrarregra
Transporte
Alimentação

Quantidade
2 diárias com horas extras
2 diárias
2 semanas

Custo Unitário
R$ 2.160,00
R$ 7.879,18
R$ 1.665,78

Custo do Item
R$ 6.480,00
R$ 7.879,18
R$ 3.331,56

2 diárias - todos equipamentos necessários
2 diárias
2 diárias - 1 contrarregra
1 diária com 21 pessoas + 1 diária com 25
pessoas
1 diária com 21 pessoas + 1 diária com 25
pessoas
7 diárias

R$ 2.575,49
R$ 1.727,80
R$ 91,72
R$ 3,80

R$ 2.575,49
R$ 1.727,80
R$ 183,45
R$ 349,60

R$ 22,37

R$ 1.029,02

R$ 1.080,00

R$ 7.560,00

R$ 1.000,00

R$ 2.000,00
R$ 26, 312.10
R$ 101.166,46

Edição/PósProdução
Imprevistos
2 diárias
Subtotal (abaixo da linha)
Subtotal (acima da linha)
TOTAL PARA PRODUÇÃO

R$ 127.478,56

Valores consultados na locadora de equipamentos TUBARÃO 2000, lojas populares de
roupas/acessórios, lojas populares de móveis e eletrodomésticos e lojas de objetos decorativos.
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Considerações finais
Em tempos que diferenças ideológicas, étnicas, raciais ou sexuais são motivos
para conflitos, os profissionais dos meios de comunicação têm a possibilidade de
instigar a reflexão na intenção de amenizar estes problemas. Com esse propósito, a
produtora Cinco% idealizou a série Engraçada Vida utilizando humor como crítica
social.
O riso, principalmente em situações tensas ou constrangedoras, traz uma
leveza para o momento, tornando o ambiente mais agradável não somente em
situações como essas, mas em locais que sempre está presente. O bom humor e o
riso são vistos como uma necessidade social, levando em consideração que o
convívio se torna mais agradável. Estando esses dois fatores ligados diretamente com
a sociedade, utilizar humor em conteúdos audiovisuais seria uma das melhores
maneiras de instigar a reflexão no público.
O tempo inteiro, mesmo que de forma inconsciente, existe uma busca por
motivos e/ou conteúdo que provoquem o riso. Essa condição de vida, na maioria das
vezes, está diretamente ligada a rir de piadas racistas, sexistas e afins. Mas existe
uma parcela de pessoas que absorvem essas piadas de forma negativa, as minorias
que são agredidas, como por exemplo, os homossexuais e pessoas acima do peso.
Teoricamente, não existem limites para o humor, trazendo com isso muitos
conteúdos insatisfatórios para minorias sociais atingidas. Partindo desse pressuposto,
a produtora pensou, “por que não atingir os opressores ao invés dos oprimidos?”,
então, Engraçada Vida traz situações em que, quem é ridicularizado não é a vítima e
sim o opressor. Por exemplo, no episódio piloto onde Malu, personagem principal,
está na casa de Júlio tomando lanche da tarde, preparado por Regina, mãe do rapaz.
Na cena, Regina age de forma preconceituosa com Malu, pelo fato de ela ser negra,
dizendo que o filho deveria arrumar companhia melhor. Malu começa a agir de
maneira bizarra, montando seu lanche sem usar utensílios necessários, Regina se
choca com a atitude da garota e distribui mais xingamentos à protagonista. Júlio, para
dar um basta na situação, cansado das crises preconceituosas de sua mãe assume
que é gay.
A série não tem apenas o intuito de ridicularizar os opressores, as personagens
quebram os padrões de perfeição impostos pela sociedade, sendo adeptos da ideia
que em ficções audiovisuais deveriam ser integradas por atores de todo tipo de etnia,
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orientação sexual, físico ou qualquer outra diferença. Mostrando que todos os perfis
são importantes e não apenas os considerados “perfeitos”.
Engraçada Vida, por usar humor como crítica social em situações comuns do
dia-a-dia, teve seu roteiro desenvolvido no formato sitcom. Com as possibilidades que
os vídeos on demand oferecem, como acessar os conteúdos a hora que quiser e onde
quiser, tendo liberdade para pausar e voltar a assistir de onde parou, e visando o perfil
do público-alvo, destina-se a ser veiculada em mídias online streaming. Por esse
motivo, inicialmente, a Cinco% Produções destinou que o produto audiovisual seria
uma websérie, gênero este, que tem entre 3 a 10 minutos de duração por conta do
perfil do espectador desse tipo de conteúdo. Porém, levando em consideração que
Engraçada Vida é uma sitcom e esse formato, originalmente televisivo, contém entre
20 e 25 minutos por episódio, constatou-se que é incompatível com os perfis de uma
websérie. Portanto, a sitcom criada pela produtora é classificada como série.
Elementos estéticos como logotipo, cenário, figurinos e iluminação foram
pensados de acordo com a personalidade de cada personagem e para que o público
capte melhor a mensagem que o programa visa transmitir. Trabalhando em uma
narrativa clássica, gerando a valorização das diferenças, individualidades, minorias,
excluídos, em vez do estímulo ao consumo e o conservadorismo extremo. As
personagens representam minorias, vítimas de preconceito e discriminação,
intencionando dar “voz” a esses grupos sociais.
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