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0. INTRODUÇÃO 

 

Com o surgimento do cinema no século XIX, algumas mudanças se deram 

no contexto social da humanidade. Muitos passaram a ver no cinema uma fuga do 

mundo real para um novo mundo. Devido a isso, a estrutura e narrativa do cinema 

foram aos poucos mudando, tornando a imagem cinética uma nova realidade, abstrata 

ao certo. 

Todavia, é necessário que entendamos que o cinema possui sua própria 

linguagem, a chamada gramática cinética. O cinema vem a ser uma linguagem 

constituída de imagens, contendo seus próprios vocábulos (para criar a sintaxe, flexões, 

elipses, enfim sua estrutura gramática). 

Com isso, podemos assinalar que devido a linguagem cinematográfica ser 

um campo muito amplo e abrangente, esse trabalho apresenta apenas alguns recursos 

que contribuíram para análise fílmica em questão. Como por exemplo: a iluminação, o 

cenário, os diálogos, o movimento de câmera, os planos e os fenômenos sonoros. 

Em suma, o presente trabalho está baseado em pesquisas feitas pelos 

teóricos da linguagem cinematográfica Martin (2011) e Aumont (1994), cujas obras 

introduzem os elementos cinematográficos, para um maior entendimento de como se 

processa a produção fílmica. Através desses estudos, comentaremos acerca de alguns 



elementos cinéticos selecionados, para entender o emaranhado de recursos que nos 

auxiliam na análise do filme Prayers for Bobby.  
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1. COMENTÁRIOS SOBRE O FILME A SER ANALISADO 

 

Prayers for Bobby (orações para Bobby, em português) é um filme estado-

unidense produzido para televisão, baseado no livro homônimo de Leray F. Aarons* e 

dirigido por Russel Mulcahy. O filme é protagonizado pela indicada ao oscar, Sigourney 

Weaver que, por este filme, obteve diversas indicações e premiações, entre elas o Emmy e o 

Globo de ouro.  

Mary (mãe de Bobby) é uma cristã protestante devota, que segue à risca os 

preceitos e doutrinas de sua igreja. Quando seu filho mais novo, Bobby, revela ser 

homossexual, ela passa a submetê-lo a exames, terapias e “ritos” religiosos com a finalidade 

de “curá-lo”. Porém, Bobby não suportando a pressão imposta por seus familiares, com mais 

destaque para sua mãe, atira-se de uma ponte, dando um fim trágico à sua vida, aos vinte 

anos, com esse episódio. 

Após esse fato, Mary descobre um diário de Bobby e passa a entender de fato o 

que se passava em sua mente. Daí surge a necessidade de buscar respostas; ao buscar 

respostas em sua religião Mary passa a interpretar de outro modo os textos bíblicos, 

começando a acreditar que a homossexualidade não é condenável, e torna-se uma ativista e 

defensora dos direitos homossexuais.  

Com uma temática pouco explorada no âmbito cinematográfico, chega a ser um 

desafio falar sobre esse tema, que por um lado é forte; e por outro, cada pessoa já tenha a 

opinião formada sobre o assunto. Porém a homossexualidade é algo que está presente em 

nosso dia-a-dia e é um assunto que não pode e não tem como ser ignorado.  

Podemos dizer que o filme acontece em dois „atos‟. A primeira metade está ligada 

à vida sentimental, familiar e individual da personagem Bobby. Sua personalidade vem à 

tona, e com isso o medo de ser “descoberto” por sua mãe e sua família a respeito de sua 

orientação sexual, desabrocha. A segunda e última metade relaciona-se ao sentimento, 

dúvidas e desespero de Mary.  



 

 

*Leroy "Roy" F. Aarons (08 de dezembro de 1933 - 28 de novembro de 2004) foi um jornalista 

americano, editor, autor, dramaturgo, fundador da National Lesbian e Gay Journalists Association 

(NLGJA), e membro fundador da Robert C. Maynard Instituto de Ensino de Jornalismo. Em 2005, ele foi 

incluído no Hall da Fama NLGJA. 

 

 

Com um roteiro excelente e uma atuação memorável de Sigourney “Orações para 

Bobby” emociona aos espectadores pelo realismo que consegue passar. Não trata da temática 

homossexualidade de forma apelativa, pelo contrário, trata de forma delicada um tema 

impactante „relacionado‟ à religião.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A linguagem cinética 

 

Antes de adentrarmos na análise propriamente dita faz-se mister conhecer a função e o 

papel que alguns dos elementos cinematográficos desempenham na produção fílmica, bem 

como a produção de sentido produzido.  

Um dos recursos cinematográfico mais importante no processo de produção fílmica é a 

câmera, pois ela desempenha um papel fundamental, visto que segundo Martin, ela: 

 

“torna-se móvel como o olho humano, como o olho do 

espectador ou do herói do filme. A partir de então, a filmadora é 

uma criatura móvel, ativa, uma personagem do drama...” 

(MARTIN, 2003, p. 31) 

 

Com isso posto, podemos dizer que a câmera além de fornecer uma observação das 

características dos seres envolvidos na imagem fílmica, fornece, também, ao espectador uma 

visão de dados que são necessários para a construção de sentido, criando assim, uma 

coerência cinematográfica. 

A câmera como um aparelho capaz de reproduzir a realidade que lhe é apresentada, cria 

a imagem, que de acordo com Martin (2005) ela “constitui o elemento de base da linguagem 



cinematográfica. Ela é a matéria-prima fílmica e, simultaneamente uma realidade 

particularmente complexa.” (P.27) 

A imagem fílmica fornece ao espectador uma imagem realista, isto é, apresenta algumas 

semelhanças com a realidade objetivada por ele. Portanto, ela cria um sentimento de realidade 

no espectador, suscitando com isso, uma forte crença na existência dos objetos ora descritos. 

O som é outro recurso cinético analogamente à imagem, no que se refere à produção de 

sentido. Pois, ele acrescenta uma ideia de realidade subjetiva no que está sendo passado na 

tela. 

 

“O som é igualmente um elemento decisivo da imagem pela 

dimensão que acrescenta ao restituir-lhe o ambiente dos seres e 

das coisas que sentimos na vida real. Com efeito, o nosso 

campo auditivo abrange constantemente a totalidade do espaço 

ambiente, enquanto que o nosso olhar apenas consegue 

abranger de uma só vez um ângulo de sessenta graus, e por 

vezes de trinta, se pretender observar de maneira mais atenta.” 

(MARTIN, 2005, p.28) 

 

O efeito sonoro, na produção fílmica, está ligado ao sentimento do espectador. Ao 

assistir a um filme que contemple em sua totalidade uma trilha sonora que seja análoga à 

imagem, desperta no espectador sentimentos inerente ao contexto do filme. 

O som no cinema clássico é adaptado às montagens de imagens. Há o som exterior a 

ela, como também, o som „acoplado‟. Isto é, ele pode fazer parte de uma montagem, como 

pode ser incorporado após.  

Os planos são considerados como a imagem fílmica que apresenta o conteúdo material e 

o conteúdo dramático. A classificação dos planos se dá pelo seu tamanho, pois é ele quem 

determina a duração e a distância entre os objetos em relação à câmera. Porém, cada 

enquadramento mostra de uma forma variada os planos. Todavia, há várias formas de planos, 

e cada um deles apresenta uma forma de percepção do conteúdo. Além disso, ele exerce a 

função de mostrar os cenários em seus vários ângulos, criando dessa maneira, alguma 

impressão sentida pela personagem. 

Os planos podem ser divididos assim: 

 Plano geral: apresenta e registra os espaços físicos onde estão as personagens. 



 Plano americano: o foco está mais próximo da personagem. A imagem é 

mostrada do joelho para cima. 

 Plano médio: enquadra (mostra) a personagem da cintura para cima. Exerce o 

papel de descrição da personagem. 

 Primeiro plano: a focalização da personagem está na altura do busto; exerce a 

função de expressão. 

 Close: focaliza uma determina região do rosto das personagens. 

 

Outro fator peculiar na produção fílmica é a movimentação da câmera. É a técnica de 

movimentação dos planos. Tais técnicas são divididas em três tipos: travelling, panorâmica e 

trajetória. Elas têm como caráter evidenciar os ambientes das personagens, que ao depender 

do contexto do filme, exprimirá uma expressão, descritiva ou dramática. 

 

“[...] o movimento tem uma significação própria e busca 

exprimir, sublinhando, um elemento material ou psicológico 

que deve desempenhar um papel decisivo no desenrolar da 

ação.” (MARTIN, 2003, p. 46) 

 

Numa produção fílmica a montagem é feita em sequência, isto é, o trabalho é dividido 

em suas diversas fases de produção. Segundo Aumont (1994) “A montagem é a organização 

dos planos de um filme em certas condições de ordem e de duração.”  

De elementos separados cria-se uma totalidade, isto é, o filme. Após as gravações 

fílmicas, há as seleções dos planos. Os que forem selecionados farão parte da montagem.  

A montagem fílmica pode ser considerada como agrupamento de planos selecionados, 

que objetiva criar um todo coerente. O plano dá a marca de tempo no filme. Ele caracteriza a 

duração por um certo movimento. 

 

“[...] o „plano‟ é considerado aqui segundo uma única de suas 

dimensões, a que marca a inscrição do tempo no filme (isto é: o 

plano caracterizado por uma certa duração e por um certo 

movimento) e portanto, como equivalente da expressão 

„unidade (empírica) de montagem.”  (AUMONT, 1994, p. 55) 

 

 



O tempo no cinema é marcado e divido em três partes: o tempo da projeção, o da ação e 

o da percepção. Torna-se desse modo, diferente do tempo vivido na realidade, pois no tempo 

subjetivo a duração é marcada pela percepção interior do indivíduo.  

 

“É importante... assinalar juntamente com Bela Balazs, que o 

cinema (ou melhor: a decupagem-montagem) introduz uma 

tripla noção de tempo: o tempo da projeção (a duração do 

filme), o tempo da ação (a duração diegética da história 

contada) e o tempo da percepção (a impressão de duração 

intuitivamente sentida pelo espectador, eminentemente 

arbitrária e subjetiva, da mesma forma que sua eventual 

consequéncia negativa, a noção de tédio, sentimento resultante 

de uma impressão de duração insuportável).” (MARTIN, 2011, 

p. 238) 

 

 

A linguagem cinética apresenta em toda sua estrutura recursos que são inerentes ou não 

no processo de produção fílmica. Assim sendo, o presente trabalho não objetiva esgotar todas 

as discussões dos elementos. Todavia, faz-se necessário comentar acerca de alguns dos 

elementos cinéticos, como foi discutido acima. Na análise recorremos a alguns desses 

elementos, mas incorporaremos outros para um possível diálogo e explicação de 

características presentes no filme analisado. 

 

3. ANÁLISE CINÉTICA DO FILME PRAYERS FOR BOBBY.  

 

Após a apresentação de alguns recursos que compõem a linguagem cinematográfica, 

adentremos agora numa análise cinética do filme Prayers for Bobby, dirigido por Russell 

Mulcahy (2009). 

O filme inicia com mostragem de imagens com sentido simbólico religioso explícito. 

Desde as primeiras cenas podemos inferir que o filme trará em seu enredo uma narrativa que 

envolva o discurso religioso. A título de exemplo podemos ver a imagem que segue abaixo. 

Imagem 1 – 0:00:18 

 



 

No que se refere aos símbolos que estão imbricados em imagens fílmicas, Martin 

explica que: 

 

“Existe símbolo propriamente dito quando o significado 

não surge do choque das duas imagens, mas reside na 

própria imagem. Trata-se de planos ou de cenas, 

pertencendo sempre à acção, e que, além do seu 

significado direto, se encontram investidos de um valor 

mais ou menos profundo e mais vasto, [...]” (MARTIN, 

2005, P.123) 

 

O título do filme por si só já introduz um enunciado com sentido ideológico 

religioso. Segundo Bakhtin (1997) toda palavra é ideológica. A palavra é o signo mais 

puro. Pois cada domínio possui os seus próprios signos e símbolos, que não caberão em 

outros domínios de significação. O signo e a situação social estão indissoluvelmente 

ligados, pois todo signo é ideológico. 

Depois vamos nos deparar com a imagem de Mary costurando uma peça de roupa 

e em seguida a personagem central (Bobby) caminhando numa ponte e chorando. Com 

isso, o filme já chama a atenção do espectador para a dramaticidade que ele tratará. 

 

imagem 2 – 0:00:34                             imagem 3 – 0:00:43 

 

 

No que se refere à iluminação nas produções fílmicas, podemos observar que a 

iluminação presente na primeira parte do filme é mais escura, como a acentuar a concretude 

dos pensamentos desconexos (confusos) e bagunçados da personagem principal, isto é, 

Bobby. 

Imagem 4 – 0:05:53 



 

Além de indicar esse fato, a iluminação do filme também indica a trajetória e a 

passagem de momentos, ou seja, na primeira parte a confusão dos pensamentos da 

personagem principal se dá pela presença de iluminação escura. Na segunda parte, a 

iluminação muda para uma luminosidade opaca como a indicar as dúvidas, as culpas e 

os sentimentos de culpa de Mary. 

 

Imagem 5 – 0:06:37                          imagem 6 – 0:55:02 

 

 

De acordo com Martin (2003) a „iluminação‟ e o „cenário‟ são elementos fílmicos não 

específicos, pelo fato de não serem elementos usados não apenas no cinema, como também, 

no teatro e pinturas. Porém, o uso desses elementos torna-se necessários para a criação do 

ambiente e cenário, pois podem apresentar uma carga semântica significativa. Dessa forma o 

simbolismo criado torna-se mais real. 

Os fenômenos sonoros, que enriquecem com uma carga semântica em todo o filme são 

de uma dramaticidade sentimental a tal ponto, que ao escutar, o espectador se vê introjetado 

na narrativa fílmica, como a entender e viver por ora a personagem. O silêncio se faz presente, 

também, tendo um papel muito importante reforçando o valor dramático presente no filme. 

Nas imagens 07 e 08, os sentimentos de culpa e tristeza se fazem presentes nas 

fisionomias de Robert (pai de Bobby) e Mary. Vemos agora uma mudança de temperamento e 

atitudes dos pais em relação ao seu filho, pois, antes o tratavam com ignorância não aceitando 

sua orientação sexual, e agora sentem a perda de um ser querido. 

 

Imagem 7 – 0:54:49                                 imagem 8 – 0:51:25 



 

Na imagem 07 o primeiro plano, que tem como finalidade a descrição da personagem, 

como pode observar a tristeza está explícita na face de Robert, e com isso outro recurso 

cinematográfico se faz presente: o flashback. O pai de Bobby recorre a esse recurso para 

rememorar a imagem de seu filho. Enquanto que na imagem 8, Mary está chorando pela perda 

de seu filho. A ambiente não poderia ser outro neste momento, por ser uma família religiosa, 

vão à Igreja prestar as últimas homenagens a Bobby. 

Outro aspecto fundamental no enredo do filme é a solidão metaforizada pela ausência 

de movimentos em algumas cenas. Nas imagens 09 e 10 podemos ver claramente esse recurso 

usado pelo diretor, para chamar a atenção do espectador quanto à solidão vivida por Mary 

com a perda de seu filho. 

Imagem 09 – 0:57:08                             imagem 10 – 0:57:16 

 

 

O filme carrega em seu contexto, imagens e cenários que remetem à religiosidade. Cria 

dessa maneira uma coerência quanto a uma das temáticas do filme: a religião. São paisagens 

amenas, que não incutem uma ideia de exacerbação e curtição da vida. O figurino criado para 

esse filme reforça essa ideia. Como podemos ver na imagem abaixo. 

 

 

Imagem 11- 1:03:02 



 

 

Mary vai à procura de resposta para a orientação homossexual, recorrendo à Igrejas, 

livros, enfim, o que possa tornar a sua dor menor. Após algumas conclusões a personagem 

Mary torna-se uma ativista, defendendo o direito dos homossexuais. Em uma das passeatas 

gays nos Estados-Unidos, Mary sai em marcha representando seu filho. Ao final do filme ela 

consegue enxergar seu filho em outra pessoa, como a dizer que estava arrependida de não ter 

dado uma oportunidade. 

 
Imagem 12 – 1:23:04 

 
 

 

4. Conclusões 

 

O objetivo desse trabalho não foi esgotar com os possíveis significados, levando em 

conta a linguagem cinética, mas comentar e explicar à base de alguns conceitos como se 

processo a produção fílmica. Para isso, escolhemos o filme Prayers for Bobby, para recriar um 

novo sentido sob a ótica da linguagem cinematográfica. A gramática do cinema foi muito 

importante no processo de construção de sentido do filme aqui analisado, pois criamos outro 

olhar na perspectiva imagética.  

Em suma podemos afirmar que a utilização dos recursos cinéticos foram importantes 

para a observação e constatação dos temas principais do filme, que enriquecem o seu enredo, 

tais como: família, culpa, perdão, religião e aceitação.  
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