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Resumo 

O artigo analisa o projeto “Caixa Cênica” concebido pela diretora da Rede Globo, Amora 

Mautner, na produção da telenovela “A Regra do Jogo”, dentro do contexto das estratégias 

enunciativas, observando as novas formas de gravação e captação audiovisual e como elas 

agem no processo de constituição de sua linguagem, criando métodos e técnicas inovadoras 

nos modos de produção ficcional televisiva. Estruturados sobre os novos fluxos de 

produção televisual, possibilitados pelas tecnologias audiovisuais contemporâneas, 

pretende-se demonstrar como as estratégias enunciativas constituem um dos principais 

mecanismos de discursivização na configuração dos novos formatos de ficção televisiva. 

Nessa perspectiva, são analisadas as técnicas de gravação/captação da telenovela a partir do 

arcabouço teórico-metodológico da semiótica, em especial as estratégias enunciativas. 
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A telenovela A Regra do Jogo da Rede Globo estreou na grade de programação da 

emissora no horário das 21h, em 31 de agosto de 2015 e se encerrou em 11 de março de 

2016 com 167 capítulos, tendo reunido novamente a dupla de trabalho que escreveu e 

dirigiu, respectivamente João Emanuel Carneiro e Amora Mautner, Avenida Brasil, 

telenovela produzida no ano de 2012 e que alcançou ao longo de sua exibição um índice 

médio de 41 pontos de audiência.  

Diferentemente do que ocorria na maioria das produções teledramatúrgicas que 

antecederam A Regra do Jogo, em que o processo de lançamento, divulgação e promoção 

da telenovela concentrava-se mais na apresentação de aspectos da trama e composição de 

elenco, durante o lançamento de A Regra do Jogo, também é dada considerável visibilidade 
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a aspectos de produção e bastidores, antes abordados apenas em canais e conteúdos 

especializados, inclusive da própria emissora. No canal oficial da obra na internet
4
, em 

diferentes conteúdos
5
, veem-se reiteradas referências tanto ao fato do autor da telenovela 

em questão ser o mesmo de Avenida Brasil, quanto à reedição da parceria de trabalho entre 

ele e a diretora Amora Mautner, quem supervisionou o trabalho geral de produção da obra 

como diretora de núcleo. O propósito de tal ação não será outro senão o de tentar recuperar 

os índices de audiência que a primeira obra desenvolvida pelo autor e pela diretora 

alcançaram à época de sua exibição, o que é corroborado pela antecipação da data de estreia 

de A Regra do Jogo e consequentemente, com a também antecipação do encerramento da 

trama anterior, Babilônia, cujos capítulos chegaram a marca média de 25 pontos de 

audiência, considerados muito baixos para a faixa de horário das 21h na emissora. 

No tocante aos aspectos técnicos e de bastidor, integram os mencionados esforços de 

divulgação e promoção dos pontos fortes da produção, a apresentação do conceito de 

“Caixa Cênica”, uma forma de captação de cenas inédita na produção de telenovelas da 

emissora, desenvolvida por Mautner, após mais de dois anos de pesquisa e testes. Para o 

desenvolvimento e implantação desse Projeto, a diretora solicitou a consultoria de José 

Bonifácio Brasil de Oliveira, o responsável pelo formato “reality show” na Rede Globo e 

diretor das edições do Big Brother Brasil. 

Nesse sentido, alinhado com as propostas de pesquisa do Grupo de Estudos 

Audiovisuais (GEA) da Universidade Estadual Paulista (Unesp), este trabalho pretende 

analisar como a construção discursiva na ficção televisiva tem resultado em constantes 

aprimoramentos técnicos e estéticos, sendo o “Projeto Caixa Cênica”, implantado pela Rede 

Globo para a captação de cenas da telenovela em questão, em que a estética resultante está 

ancorada num posicionamento de câmeras, numa concepção cenográfica e num trabalho de 

encenação específicos. O referencial teórico-metodológico para o desenvolvimento da 

análise será o da semiótica discursiva de linha francesa, em especial os estudos da semiótica 

audiovisual. 

 

O Projeto Caixa Cênica e seus dispositivos enunciadores 

 

                                                 
4 Acessado em: gshow.globo.com/novelas/a-regra-do-jogo 
5 Conteúdos acessados: http://gshow.globo.com/tv/noticia/2015/07/regra-do-jogo-descubra-o-que-vem-por-ai-na-nova-

novela-das-9.html e http://gshow.globo.com/tv/noticia/2015/08/regra-do-jogo-novo-teaser-mostra-cenas-da-proxima-das-

9.html   
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“Caixa Cênica”, no contexto da produção de A Regra do Jogo, refere-se, portanto, 

ao formato de gravação de cenas desenvolvido por Mautner e equipe, após um período de 

análises e pesquisa técnica, amparado no trabalho dos atores, em uma concepção cênica 

específica com cenários que circundam os atores e o uso contínuo de um número maior de 

câmeras, até oito delas, em comparação com as captações tradicionais de telenovelas que 

utilizam comumente uma média de quatro câmeras. Esses dispositivos são estrategicamente 

posicionados pela locação, sendo que apenas parte deles pode ser visto pelos atores, estando 

os demais ocultos atrás de vidros, espelhos, cortinas e peças de mobília (FIG. 1). 

 

Figura 1 – Cenas da Novela A Regra do Jogo 

 

Fonte: montagem nossa do capítulo 1 da Novela a Regra do Jogo 

 

 Durante a etapa de lançamento de A Regra do Jogo, a equipe de produção foi 

indagada por diferentes órgãos de imprensa sobre essa nova forma de captação, sua gênese 

e aplicação. Segundo Amora Mautner, em material oficial de divulgação da telenovela, a 

Caixa Cênica é uma resposta à sua busca por uma organicidade na estética da 

teledramaturgia, por permitir uma captação que imprima mais realidade à cena, um conceito 

de realidade que se dá a partir de uma maior naturalidade no processo de encenação dos 

atores, superando a mise-en-scene comumente vista em outras telenovelas, calcada em 

marcações e posturas que consideram o posicionamento das câmeras como ponto 

primordial, senão absoluto de referência durante o trabalho: “Eles [os atores] fazem 

livremente o que querem e as câmeras estão ali para acompanhá-los. O ator não vai para a 

marca, é a marca que vai para o ator
6
”. Aperfeiçoamentos de ordem técnica também foram 

                                                 
6 Disponível em: <http://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/2015/08/amora-mautner-traz-conceito-de-reality-show-para-

regra-do-jogo.html/>. Acesso em: 15 out. 2015. 
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empregados no audiovisual em questão. O Diretor de Corte da telenovela, Augusto Castra 

Lana explicitou as características do aparato técnico utilizado na captação das cenas: 

“Agora trabalhamos com oito câmeras. Quatro homens com câmeras convencionais, duas 

robôs e mais dois moves (suporte que permite a circulação dos câmeras). Os atores falam de 

costas, de lado para a gente, e temos que capturar tudo com muita naturalidade.”
7
 

 A consequente necessidade de adaptação desse equipamento para a realização das 

gravações é ainda abordada pelo Diretor de Fotografia da produção, Fred Rangel: 

 
Foram dois anos de pesquisa, meses de testes com o move (suporte). No início, eles 

ficavam pesados com as câmeras, mas fomos adaptando, substituindo baterias, 

retirando acessórios extras e agora o nosso equipamento é o mais leve do mercado. 

[...] Os cortes também são praticamente ao vivo, assim como a edição.
8
 

 

 Como se vê, a partir dos depoimentos da equipe de produção aqui destacados, o 

advento da “Caixa Cênica” congrega tanto a evolução como a adaptação no uso de aparatos 

técnicos de diferentes ordens, sejam dispositivos eletrônicos de captação (câmeras robôs, 

suportes para câmeras, etc.) sejam nas adaptações estruturais de cenografia e mobiliário, ou 

até mesmo de rotina de pós-produção, como o corte e a edição consecutivamente à gravação 

das cenas. Sobre a implicação dos recursos técnicos envolvidos na produção, Arlindo 

Machado (1993) assenta em Máquina e Imaginário que tanto equipamentos como recursos 

materiais empregados na realização de fatos culturais são dispositivos enunciadores e como 

tal, não são “neutros e inocentes”, uma vez que a especificidade de cada um constituirá uma 

lógica que lhe é intrínseca: 

 
Nenhuma leitura dos objetos culturais recentes ou antigos pode ser completa se não 

se considerar relevantes, em termos de resultados, a ‘lógica’ intrínseca do material e 

os procedimentos técnicos que lhe dão forma. [...] Por essa razão, é impensável uma 

época de florescimento cultural sem um correspondente progresso das suas 

condições técnicas de expressão, como também é impensável uma época de avanços 

tecnológicos sem consequências no plano cultural. (MACHADO, 1993, p. 11). 

 

 No caso específico da narrativa ficcional audiovisual que está sendo abordada, o 

espectador atento que está acostumado com a estética da maioria das telenovelas da 

emissora poderá perceber, por exemplo, a maior variedade de pontos de vista de uma 

mesma sequência de cenas que lhe é proporcionada no decorrer dos capítulos de A Regra do 

                                                 
7 Disponível em: <http://odia.ig.com.br/diversao/televisao/2015-08-26/marcos-caruso-e-um-dos-destaques-na-atuacao-
estilo-livre.html>. Acesso em: 15 out. 2015. 

 
8 Ibid. 
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Jogo. Tanto a proposta cenográfica específica adotada para a telenovela quanto as 

inovações no plano da captação das cenas têm, dessa forma, um claro papel de mediação a 

desempenhar junto ao enunciatário, uma vez que irão compor o que Machado chama de 

instância doadora: “[...] ela é um fato da produção ficcional e, como tal, conduz os 

procedimentos de “leitura” que o espectador irá incorporar”. (MACHADO, 2007, p. 85). 

 Notadamente, o investimento e o emprego de técnicas, equipamentos, proposta 

cenográfica e trabalho de mise-en-scene não comuns à teledramaturgia brasileira não se dá 

enquanto arte pela arte, ou mesmo pelo viés experimental dado o período de dois anos de 

pesquisa para o desenvolvimento do Projeto. A despeito de sua composição e realização 

artística, as telenovelas da Rede Globo são um dos principais produtos comerciais da 

emissora, o que inclusive irá demandar que ela tenha em sua estrutura o maior centro de 

produção de conteúdo audiovisual da América Latina
9
, a Central Globo de Produção 

(CGP), onde são concebidos e realizados os produtos audiovisuais da emissora e dentre eles 

as telenovelas, que requerem um alto padrão de qualidade em todas as fases de produção e 

que, por conseguinte, no que se refere a narrativas ficcionais televisuais deverá resultar em 

conteúdos audiovisuais que busquem uma certa verossimilhança, e isso se dará a partir e 

por meio dos dispositivos enunciadores de produção já abordados nesse trabalho, 

objetivando-se, assim, uma captação audiovisual que potencialize o efeito de sentido de 

realidade e atraia a atenção flutuante do telespectador, que é permanentemente solicitada 

pelos estímulos e o ambiente que o cerca (MACHADO, 1993). 

 

 

O Projeto Caixa Cênica e a verossimilhança na telenovela 

 

Sobre a verossimilhança na narrativa televisual, conceito esse tão caro e intrínseco à 

produção ficcional televisiva, o presente trabalho faz referência à reflexão proposta por Ana 

Silvia L. D. Médola (2004) em seu trabalho Construção discursiva e memória na ficção 

televisiva. Segundo a autora, a verossimilhança é a característica fundamental do texto 

televisual de ficção e que será obtida a partir do emprego das estruturas narrativas que, uma 

vez assumidas pelo sujeito da enunciação, se convertem em estruturas discursivas, que por 

sua vez, ao serem empregadas no texto ficcional criam o efeito de sentido de verdade 

                                                 
9
 Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/Portal/institucional/foldereletronico/g_producao.html Acessado em 

14.07.2016 às 02h52min>. Acesso em: 15 jul. 2016.    
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(MÉDOLA, 2004). Ao empregar os recursos da Caixa Cênica em seu processo de 

produção, a emissora se vale de um maior número de pontos de vista da cena (câmeras), em 

diferentes ângulos, dentro de uma estrutura cenográfica que possibilita aos atores uma 

encenação que em geral não se prende a um ponto específico para o qual a cena deverá ser 

posicionada, já que não há um ponto hegemônico de captação da mise-en-scene, mas vários 

e alguns ocultos, com uma tecnologia que possibilita às chamadas câmeras robôs 

acompanharem automaticamente a movimentação do ator pelo espaço da encenação, sendo 

o objetivo final desse esforço de produção, dessa estratégia, o “fazer-parecer-verdadeiro o 

enunciado que veicula” (MÉDOLA, 2004), viabilizando e potencializando a relação de 

persuasão/interpretação que se dá intradiscursivamente, na qual caberá ao enunciador o 

fazer persuasivo e ao enunciatário o fazer interpretativo.  

Segundo a autora o “fazer persuasivo tem por finalidade conseguir a adesão do 

enunciatário, condicionando seu fazer interpretativo, ao simulacro de verdade construído 

pelo enunciador.” (MÉDOLA, 2004, p. 6). Percebe-se ser este o caso para o 

desenvolvimento evidentemente não despretensioso de novas formas de produção por parte 

do destinador da comunicação, que mesmo com uma expertise consolidada na produção 

televisual, não se contenta com os recursos que tem à disposição até então e vê-se no 

constante desafio de desenvolver técnicas que resultem num alto grau de verossimilhança, 

ainda que a ficção permaneça apenas na esfera do parecer verdadeiro, o que mostra-se 

imprescindível para uma bem-sucedida e satisfatória experiência de entretenimento: mesmo 

não sendo, que pareça ser.  

Aqui abre-se um parêntese, ou melhor, uma reflexão interrogativa. Partindo do 

pressuposto de que o espectador que assiste a cena por detrás de vidros translúcidos, ora 

opacos, por detrás de espelhos, e aqui não se trata do emprego da chamada câmera subjetiva 

que comumente está relacionada com esse tipo de visualização, será que esse enunciatário a 

assiste por meio e a partir dos recursos técnicos empregados, empregados no sentido de 

trazer esse que vê para mais próximo da cena num esforço para, como afirma Aumont 

(2006), fazer desaparecer a “segregação do espaço da arte e do espaço da vida”? Ou talvez, 

será que não há a interação, a interferência por parte do espectador que a assiste como um 

voyeur, cujo estatuto está preservado pela ocultação da existência da câmera (MACHADO, 

2007)? Dessa forma, sua presença não é percebida por aqueles que em cena estão, 

entretanto, em seu fazer interpretativo esse enunciatário desfruta indícios de proximidade, 

“mutações sensoriais” tal como afirma Machado (1993), que não se veem constantemente 
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presentes nas produções que não se valhem da estética proporcionada por recursos como os 

envolvidos no projeto Caixa Cênica?  

Esses questionamentos nortearão nosso artigo, pois nessa análise iremos examinar 

como a novela A Regra do Jogo trabalhou em sua estética a questão do posicionamento de 

câmeras e sua influencia na edição, na cenografia, pensando a direção de fotografia e o 

trabalho de encenação específicos para a caixa cênica.  

 

O Projeto Caixa Cênica: captando, editando, encenando... 

 

Em uma produção audiovisual, seja ela cinematográfica, televisiva ou para outras 

plataformas, varias questões são necessárias para que o conjunto da obra seja bem sucedida. 

Nesse aspecto, observando o fluxo da produção ficcional televisiva, a necessidade da 

agilidade na gravação e pós-produção de capítulos diários limita muitas vezes a evolução 

plástica, estética dessa linguagem e até interpretativa por parte da encenação dramatúrgica. 

Refletindo sobre esse fator, Amora Mautner, em seu discurso para defender a usabilidade da 

técnica da caixa cênica, entende que existem duas maneiras de gravar dramaturgia pelo 

mundo: “Pode ser como no cinema, sem boca de cena e feito com duas câmeras e lentes 

fixas. Mas isso faz com que as cenas demorem para serem feitas. O método mais rápido é o 

de multicâmeras, com a boca de cena aberta”
10

. Para a diretora, a caixa cênica seria uma 

terceira técnica para a produção audiovisual, pois ela se apropria das estratégias utilizadas 

na captação de reality shows, onde câmeras são escondidas e integradas ao cenário, além de 

mudar a lógica de marcação de cenário, defendendo o uso do cenário em 360 graus, ou que 

se aproxime dessa configuração, além de possibilitar um resultado considerável de redução 

de tempo de gravação. Mautner (2015) acrescenta que  

o projeto Caixa Cênica, para que exista é necessário um projeto de cenografia 

específico para ele. Desde que eu comecei a fazer texto do João Emanuel, eu quis 

fazer uma novela cada vez mais orgânica. Eu fiquei durante dois anos tentando 

estruturar como é que a gente poderia captar essa imagem de uma maneira também 

reality, quer dizer, de realidade, sem ser marcada, sem ser como a gente está 

acostumada a fazer em dramaturgia. A gente também teve a consultoria do Boninho, 

que é um expert de realities aqui da Globo, a quem eu admiro muito e gosto muito, 

como a gente faria uma novela na linha do reality, com mais câmeras que o normal. 

Geralmente, a gente grava uma novela com 4 câmeras no estúdio. Eu estou 

gravando com 8. Essas câmeras ficam estrategicamente posicionadas, algumas 

visíveis e outras por traz do espelho ou por traz de quadros. Caixa cênica é meio um 

autorama em volta do ator. Eles fazem livremente o que eles querem e as câmeras 

                                                 
10

 Disponível em: <http://www.otvfoco.com.br/a-regra-do-jogo-tem-cenarios-em-360-graus-e-gravacoes-em-formato-de-

reality-show-entenda/#ixzz4EU5kBvPI>. Acesso em: 15 jul. 2016.  
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estão ali para acompanhar eles. O ator não vai para marca, a marca vai para o ator. 

(MAUTNER, 2015). 

 

A partir desse momento, apontaremos, por meio de uma visada analítica, as 

estratégias discursivas na construção ficcional televisiva por meio da técnica da caixa 

cênica. Entende-se que esse discurso é construído por meio de quatro aspectos: a captação, 

a iluminação, a cenografia e a encenação, porém, nesse trabalho iremos nos aprofundar em 

analisar as técnicas de captação.  

Como já descrito anteriormente, a equipe de produção da telenovela A Regra do 

Jogo nos revela a utilização de 8 câmeras. O diretor de imagens Augusto Castro Lana diz:  

“Agora trabalhamos com oito câmeras. Quatro homens com câmeras convencionais, duas 

robôs e mais dois move (suporte que permite a circulação dos câmeras)”
11

. Além do 

apontamento técnico, Lana afirma em seu depoimento que os atores são livres para criarem 

em cena, sem a preocupação de saber onde as câmeras estão. Observemos o primeiro 

capítulo da novela, exibido dia 31 de agosto de 2015, a partir do ponto 1h 13min e 20s. 

Nessa cena o personagem Romero sai de seu apartamento simples para o apartamento 

secreto sofisticado na cobertura do edifício em que ele reside. Ao adentrar, a segunda cena 

apresentada é uma clássica imagem geral de cima para baixo. Essa imagem se assemelha às 

cenas utilizadas na gravação do Big Brother Brasil, como observamos na figura abaixo 

(FIG. 2). 

 

Figura 2 – Cenas Geral do cenário do BBB Brasil e da Novela A Regra do Jogo  

 

Fonte: montagem nossa do Globoplay 

 

Durante essa cena, Romero percorre todo o apartamento tomando uma bebida em 

estado de grande euforia. As câmeras parecem segui-lo com cortes rápidos e coordenados. 

                                                 
11 Disponível em: <http://odia.ig.com.br/diversao/televisao/2015-08-26/marcos-caruso-e-um-dos-destaques-na-atuacao-

estilo-livre.html>. Acesso em: 15 jul. 2016. 
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A variação de cenas demonstra aquilo que Augusto Castro Lana, diretor de imagem 

afirmou, que com 8 câmeras, as opções de ângulos e posições facilitam e dinamizam a 

direção de imagens multicâmeras ao vivo, como se fosse um show musical. Abaixo, 

projetamos os possíveis pontos em que cada uma das câmeras se encontra (FIG. 3). 

 

Figura 3 – Possível mapa de câmeras da caixa cênica 

 

Fonte: montagem nossa 

 

Como podemos observar nesse possível mapa de câmeras da caixa cênica, as 4 

câmeras tradicionais trabalham com planos mais seguros, como o plano médio, o plano 

americano, por exemplo. Podemos identificar nesse caso as câmeras 1, 4, 5 e a câmera 6. As 

outras duas câmeras, a 3 e a 8, optam por imagens mais fechadas com elementos de contra 

plano, gerando o efeito de foco e desfoque nas imagens. As câmeras 2 e 7, são posicionadas 

no alto, sendo a primeira fixa em plano geral e a segunda com mais mobilidade, 

transicionando do plano geral para o plano médio. Agora iremos descrever o segundo mapa 

de câmeras. Esse foi montado a partir do episódio exibido no dia 2 de setembro de 2015
12

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Disponível em: < https://globoplay.globo.com/v/4439483/>. Acesso em: 15 jul. 2016. 
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Figura 4 – Possível mapa de câmeras da caixa cênica 

 

Fonte: montagem nossa 

 

Nessa cena acontece algo diferente do primeiro mapa. Identificou-se seis possíveis 

câmeras. No mapa (FIG. 4) observamos que os atores, no papel de Vitor e Atena, iniciam 

seu trajeto no fundo do corredor até cruzarem a porta e caminharem para a sala de estar. No 

começo, em uma eufórica discussão, os personagens param em frente a um espelho, sendo 

que a imagem corta em PP (primeiro plano), transparecendo que duas câmeras estão por 

traz desse espelho. Entretanto, quando os personagens cruzam o caminho do corredor para a 

sala, percebe-se que essa cena foi gravada em outro momento, já que é impossível a câmera 

estar naquele lugar. Observa-se que para manter uma estética da caixa cênica, a estratégia 

de primeiro plano transparecendo uma câmera secreta pelo espelho é o recurso de 

linguagem aplicado em uma estratégia de continuidade cênica. Prosseguindo, na próxima 

cena, a câmera 1, que inicia a sequencia, migra de uma câmera tradicional para uma câmera 

de efeito, sendo que quando Vitor e Atena atravessam o corredor, a câmera se torna uma 

câmera com o efeito de distanciamento com elementos cênicos de foco e desfoque, como 

apresentado no trecho da telenovela da figura 3. Nesse momento o efeito de imersão é 

acionado, já que esse distanciamento gera o efeito de sentido de olhar aproximado. 

Nesses dois trechos apresentados, observa-se como estratégia de captação de 

imagens elementos de projeção actancial com elementos de espacialidade, já que quando o 
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diretor corta a cena das câmeras tradicionais para as duas câmeras que trabalham com 

elementos difusos de foco e desfoque, a câmera projeta o enunciatário num efeito de sentido 

de imersão e de olhar aproximado. Seria como se o telespectador estivesse em cena olhando 

curiosamente o que está acontecendo. Temos nesse caso, a ideia das câmeras de captação de 

realities shows. Na cena dois da novela, isso acontece nas câmeras do espelho, gerando um 

efeito de sentido de proximidade do enunciatário com o enunciado audiovisual. Essa cena 

copia os espelhos translúcidos utilizados também nos realities.  

Outra estratégia de captação que observamos, são as câmeras em um plano alto 

como apresentado na figura 3. Essa câmera utiliza a estratégia de olhar afastado, 

potencializando a entrada das câmeras que projetam o olhar imersivo. Outro aspecto que 

identifica-se é o corte de imagens ao vivo. Assim como em shows musicais, por exemplo, 

onde o diretor de imagens possui uma média de 6 a 8 câmeras, os cortes são mais rápidos 

dependendo do ritmo da cena. Como as cenas são ensaiadas antes da gravação, o diretor 

tem uma referência, mesmo não havendo marcação cênica, pois como um show musical, 

cada câmera tem seu personagem a seguir e o seu plano a enquadrar.  

 

 

Considerações Finais 

 

Conforme observado nas análises, em especial as novas formas de captação 

audiovisual para ficção televisiva, a construção discursiva buscou criar os efeitos de sentido 

de imersão e olhar aproximado. O “Projeto Caixa Cênica”, apresenta-se como uma nova 

forma do fazer telenovela, onde a necessidade da agilidade na gravação e pós-produção de 

capítulos diários limita muitas vezes a evolução plástica, estética dessa linguagem e até 

interpretativa por parte da encenação dramatúrgica.  

Outro aspecto que é examinado neste trabalho é o discurso encontrado na equipe de 

Amora Mautner, onde a questão de trazer o conceito de reality show para a telenovela é 

sempre citado em entrevistas. Entende-se aqui que, pela análise da captação audiovisual, os 

efeitos de sentido que são encontrados no gênero dos realities de câmeras próximas 

escondidas, imagens em planos altos além de câmeras com trabalho de profundidade de 

campo em foco e desfoque, esse conceito de reality foi empregado com grande validade na 

telenovela. Entretanto, observar apenas a captação seria limitar os resultados, sendo que 

cabe refletir nos próximos trabalhos questões como a iluminação, a cenografia e a 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 

 

encenação, já que, como realizado nesse artigo abordando a captação audiovisual, várias 

estratégias e técnicas são adicionadas no fluxo da produção televisiva. 
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