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Resumo 

 

O cinema, um importante marco da modernidade, deve ser visto como elemento 

essencial da vida cultural de uma sociedade a partir de um prisma mais amplo da vida 

moderna que envolveu transformações políticas, sociais, econômicas e culturais. Foi 

pensando no potencial que o cinema tem como significante para seus espectadores e na 

hipótese que Lúcia Santaella vem desenvolvendo em artigos já publicados (1995b, 

1996, 1998), de que os signos estão crescendo no mundo, que resolveu-se analisar como 

dois filmes nacionais, que falam sobre Curitiba, se relacionam com os processos de 

significação da cultura curitibana. Desenvolvido por meio de pesquisas bibliográficas e 

análise semiótica, este trabalho tem por objetivo analisar os processos de significação e 

(re)interpretação da cultura Paranaense, sobretudo a curitibana, a partir da análise dos 

filmes: Curitiba Zero Grau e O Preço da Paz. Observa-se que o cinema e a invenção da 

vida moderna se relacionam de maneira a produzir saberes culturais e novas formas de 

significar a realidade. 

 

Palavras-chave: Processo de significação; Cultura; Cinema; Semiótica. 

 

 

Introdução 

 

Pouco tempo depois de sua criação pelos irmãos Lumière na França, em 1895, o 

cinema foi trazido para o Brasil pelos imigrantes italianos (BALLERINI, 2012). Desde 

seus primeiros anos como fenômeno urbano, ele teve múltiplas funções e, como meio de 

comunicação, foi um importante marco da modernidade.  

O cinema é uma prática social para aqueles que o fazem e para o público. Em 

suas narrativas e significados pode-se identificar evidências do modo como nossa 

cultura dá sentido a si própria (TURNER, 1997). Por isso é proposto analisar, tendo 
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como base a semiótica peirciana, os processos de significação e (re)interpretação da 

cultura paranaense, sobretudo a curitibana, a partir da análise semiótica dos filmes: 

Curitiba Zero Grau, do diretor Eloi Pires Ferreira, e O Preço da Paz, do diretor Paulo 

Morelli. 

O estudo das linguagens e dos signos é muito antigo. Embora a semiótica só 

tenha ficado conhecida como uma ciência dos signos, da significação e da cultura, no 

século XX, a preocupação com os problemas da linguagem já começou no mundo 

grego. Em uma definição detalhada “o signo é qualquer coisa de qualquer espécie (uma 

palavra, um livro, uma biblioteca, um grito, uma pintura, um museu, uma pessoa, uma 

mancha de tinta, um vídeo etc.) que representa uma outra coisa” (SANTAELLA, 2002, 

p. 8).  

Santaella, em vários artigos já publicados (1995b, 1996, 1998), vem 

desenvolvendo a hipótese de que os signos estão crescendo no mundo. Não há nenhum 

critério apriorístico que possa infalivelmente decidir como uma dada semiose funciona, 

pois tudo depende do contexto de sua atualização e do aspecto pelo qual ela é observada 

e analisada. Enfim, não há receitas prontas para a análise semiótica. Há conceitos, uma 

lógica para sua possível aplicação (SANTAELLA, 2002, p.43).  

Para dar conta da análise sobre o cinema, no primeiro momento será feito uma 

análise semiótica a partir da proposta triádica para análise dos signos apontados por 

Peirce, e explicitados por Santaella: 

 
Na definição de Peirce, o signo tem uma natureza triádica, quer dizer, ele pode 

ser analisado: em si mesmo, nas suas propriedades internas, ou seja, no seu 

poder para significar; na sua referência àquilo que ele indica, se refere ou 

representa; e nos tipos de efeitos que está apto a produzir nos seus receptores, 

isto é, nos tipos de interpretação que ele tem o potencial de despertar nos seus 

usuários. (2002, p. 5). 

 

Quando a lógica triádica do signo fica clara para nós, estamos no caminho para 

compreender melhor porque a definição peirceana do signo inclui três teorias: a da 

significação, a da objetivação e a da interpretação (SANTAELLA, 2002, p. 9).  

Se qualquer coisa pode ser um signo, o que é preciso haver nela para que possa 

funcionar como signo? Peirce (2000) define que o signo, em sua relação consigo 

mesmo, possui três fundamentos: sua qualidade (quali-signo), sua existência (sin-signo), 

e seu caráter de lei (legi-signo). Assim, dependendo do fundamento, será diferente a 

maneira como ele pode representar seu objeto, sua relação do fundamento com o objeto.  
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Assim sendo, diante de um processo de signos que se quer ler semioticamente, o 

primeiro passo a ser dado é o fenomenológico: contemplar, então discriminar e, por fim, 

generalizar em correspondência com as categorias qualitativo-icônico, singular-

indicativo e o convencional-simbólico.  

O objeto de estudo desta pesquisa está́ relacionado ao projeto de origem Mídia e 

Cultura: a dinâmica das culturas midiáticas, por conseguinte relacionado também às 

dinâmicas das culturas midiáticas e o saber que elas ajudam a produzir no Estado do 

Paraná. Por isso propõe-se a analisar os processos de significação e (re)interpretação da 

cultura curitibana a partir da análise semiótica dos filmes: Curitiba Zero Grau, do diretor 

Eloi Pires Ferreira, e O Preço da Paz, do diretor Paulo Morelli.  

“A cultura foi redefinida como o processo que constrói o modo de vida de uma 

sociedade seus sistemas para produzir significado, sentido ou consciência, 

especialmente aqueles sistemas e meios de representação que dão às imagens sua 

significação cultural” (TURNER, 1997, p. 48). É nesse contexto que o cinema se insere 

e sobre o qual o trabalho irá se debruçar para compreender sua influência nos processos 

de significação cultural e de enculturação do Paraná. Respaldado por Thompson (1995, 

p. 173), que afirma que a cultura “comporta um conjunto de crenças, costumes, ideias e 

valores, objetos e instrumentos materiais, que são adquiridos pelos indivíduos enquanto 

membros de um grupo ou sociedade”, é que se pode dizer que é possível haver a 

disseminação de um jeito de agir, pensar e valorar a arte e a cultura que é comum entre 

os habitantes de Curitiba.  

Gonçalves (2007) destaca a relevância de compreender a relação que os locais 

mantêm com as mídias que referenciam a arte e a cultura , para fomentar releituras de 

discursos e práticas sociais ligadas à constituição de nossos modos de vida , jogos de 

poder e criação de novas condições para a produção e o convívio com a diferença.  

Mídia, neste trabalho, é entendida como um conjunto de linguagens 

audiovisuais, impressas ou digitais hospedadas em suportes tecnológicos capazes de 

construir conhecimentos e valores, em constantes interações e trocas de sentidos e 

significados, entre produtores e ouvintes, espectadores e internautas (ASSIS, 2009).  

Entendidas dessa maneira, as mídias audiovisuais, por exemplo, não supõem um 

espectador estático e passivo, mas um ser humano que reage com seus interesses, afetos, 

sentimentos, sua identidade cultural, étnica, de gênero e socioeconômica (ASSIS, 2009). 

A dinâmica da cultura midiática se revela como uma dinâmica de aceleração do tráfego, 
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das trocas e das misturas entre as múltiplas formas, estratos, tempos e espaços da cultura 

(SANTAELLA, 2003).  

Como afirma Sá (1967), pode-se dizer que o cinema age sobre a mentalidade dos 

grupos e dos indivíduos, de forma mais ou menos atuante. Dessa forma, a razão que 

leva a querer o cinema como tema desta pesquisa é porque se trata de uma fonte de 

significado para muita gente. 

Portanto o objetivo deste trabalho é analisar os processos de significação e 

(re)interpretação da cultura Paranaense, sobretudo a curitibana, a partir da análise dos 

filmes: Curitiba Zero Grau e O Preço da Paz. 

 

O Caminho Semiótico 

 

A semiótica, por ser uma teoria abstrata, só nos permite mapear o campo das 

linguagens nos vários aspectos gerais que as constituem. Devido a essa generalidade, 

para uma análise afinada, a aplicação semiótica reclama pelo diálogo com teorias mais 

específicas dos processos de signos que estão sendo examinados (SANTAELLA, 2002). 

Assim, a primeira ação foi um estudo referencial teórico bibliográfico sobre cinema e 

semiótica, no qual duas obras, dentre seis avaliadas, foram escolhidas como referências 

principais: O cinema e a invenção da vida moderna, dos autores Leo Charney e Vanessa 

R. Schwartz (2004), e Semiótica aplicada, da autora Lúcia Santaella (2002). Após a 

escolha, foi necessária uma leitura mais aprofundada dos livros que consistia em 

identificar quais conceitos eram abordados e bem detalhados, e quais precisariam de 

outros títulos para complementar, aproveitando para tomar nota de citações que 

poderiam ser úteis. Com a leitura terminada, foi produzido uma resenha para cada livro 

e, então, o começo da produção de dois capítulos para o desenvolvimento da pesquisa, 

no qual o primeiro aborda os conceitos de arte, cultura, cinema, mídia, e as relações 

entre eles, e o segundo aborda os conceitos utilizados pela semiótica, como signo, ícone, 

índice, símbolo, etc. A partir disso, foi necessário assistir aos filmes para começar a 

análise semiótica.  

A primeira seção dos filmes tinha um caráter mais contemplativo, que a 

aplicação semiótica demanda. Somente após a segunda seção dos filmes, a análise 

escrita começou a ser produzida. A primeira análise dos dois filmes, depois de algumas 

outras seções, foi enviada para avaliação da orientadora e devolvida com observações 
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para ser complementada. Após o término da complementação, foi dado início a coleta 

de dados (signos) nos filmes. A coleta teve por objetivo fazer análises semióticas 

pontuais, ou seja, análises de cenas específicas de cada filme para criar relações e 

comparações. Como os longas-metragens abordam épocas e contextos diferentes, 

somente uma coleta de dados mais profunda poderia servir para desenvolver um 

contraste ou comparação. Então foi dado início a comparação entre as cenas, e depois, a 

conclusão e reavaliação/revisão de toda pesquisa.  

 

Processos de Significação Cultural 

 

Na análise preliminar do filme Curitiba Zero Grau pode-se observar que tanto na 

análise dos quali-signos quanto na dos sin-signos, culminando com a análise do legi-

signo, os processos de significação cultural de Curitiba se dão na forma de uma 

proliferação ininterrupta de signos, os quais vêm criando cada vez mais a necessidade 

de que se possa lê-los, dialogar com eles em um nível um pouco mais profundo do que 

aquele que nasce da mera convivência e familiaridade. O cinema é um dos caminhos 

para este aprofundamento. E a semiótica ajudou a lidar com as linguagens dos signos 

nos vários aspectos gerais que os constituem.  

Ainda que dispersos em cenários diversificados, há uma convergência que atua 

entre os signos, que sinalizam e evoluem no decorrer do filme, levando o espectador 

pouco a pouco a ir compreendendo o „dito‟ e „não dito‟, o que revela como a cidade se 

organiza em todas as suas dimensões. 

Para embasar melhor a discussão e a conclusão será apresentado os dados 

obtidos a partir das análises semióticas feitas. 

 

Cenas Analisadas – Qualitativo-Icônico 

Nos filmes analisados, o aspecto do quali-signo está na qualidade das tomadas, 

dos enquadramentos, dos pontos de vista, dos movimentos de câmera, no tom do 

discurso que acompanha a imagem, na qualidade da voz etc., nos aspectos relativos à 

mera aparência das cenas, no modo como aparecem, nas suas cores, seus movimentos, 

na duração das cenas, nos cortes, nos contrastes das imagens (SANTAELLA, 2002, 

p.118). 
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Qualitativo-Icônico – Filme Curitiba Zero Grau: no geral, o filme possui 

enquadramentos que mudam de acordo com o texto e a trilha sonora, sendo a maioria 

deles em proximidade aos personagens. Existem, ao longo do filme, quatro vozes em 

off, as quais demonstram diferentes entonações ao narrarem a história. A narrativa é 

complementar às cenas e estabelece um elo entre os personagens. A trilha sonora no 

início é mais instrumental/clássica, depois rock, passando pela Música Popular 

Brasileira (MPB) e percussão, terminando com a instrumental/clássica. Ao assistir é 

possível sentir raiva, compaixão, indignação, euforia, medo, tristeza, amor e vergonha. 

Algumas cenas:  

00:42:00 – O que chama atenção nesta cena é a proporção que uma briga de 

trânsito ganha ao acabar com uma morte. O sentimento é de arrependimento. É como se 

nos entregássemos facilmente à raiva e ao medo e fizéssemos escolhas rápidas que 

geralmente nos levam a conclusões horríveis ou precipitadas.  

A cena é composta de transições rápidas de enquadramentos entre os dois 

personagens envolvidos e com som ambiente até o momento da morte em que as trocas 

de enquadramentos são mais longas e a trilha sonora é triste e reflexiva. A briga indica a 

possibilidade fácil e até fútil de começar uma discussão no trânsito.  

01:26:40 – Esta cena traz felicidade. Uma simples ação de disputar uma corrida 

que se transforma em motivação para seguir em frente. Há sobre a cena um flash de 

encanto e magia onde todos se divertem.  

A cena é clara e com a luz do sol bem presente. A trilha é animada e o 

enquadramento acompanha a corrida. E é interessante perceber que o homem que dirige 

o carro também ri e depois buzina de maneira amigável, como se dissesse: obrigado 

pela diversão.  

01:35:30 – O encontro entre duas realidades e a reflexão sobre o que é certo e 

errado quando se trata de lutar pelo bem-estar da família. A cena provoca um estímulo à 

compreensão, pois apesar da diferença socioeconômica, as famílias enfrentam os 

mesmos problemas.  

A cena é escura e possui um sentimento pesado no início pela ansiedade em 

saber o que o personagem Tião irá fazer com a faca que esconde. Os enquadramentos 

alternam de maneira constante entre os dois e a trilha é do som ambiente. O clima 

pesado passa com o avanço da conversa. 
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Qualitativo-Icônico – Filme O Preço da Paz: o filme possui troca rápida de 

enquadramentos e cenas curtas quando há ação. As cenas mais calmas são longas e 

possuem enquadramentos que se movimentam. Existe no filme uma voz em off que 

narra o iníco e o fim. A trilha sonora é somente instrumental e acompanha a dinâmica 

das cenas. 

Algumas cenas:  

00:23:00 – A cena é clara com enquadramentos revessados entre os executores e 

os que receberam a sentença. A trilha sonora passa a sensação de arrependimento.  

00:50:40 – A cena é composta de transições suaves entre as falas de 

Gumercindo e o Barão. A trilha sonora é o som do ambiente até que Gumercindo decide 

soltar os pica-paus e a trilha fica instrumental e volta ao som ambiente.  

01:01:30 – Um flash de calmaria e felicidade durante a “guerra”. A cena da festa 

é muito peculiar por trazer dois sentimentos ao mesmo tempo. A cena é mais escura 

pela festa ser à noite e na época as luzes serem de velas. A trilha sonora é o que chama 

mais atenção pois a música instrumental tocada na festa continua durante as cenas de 

guerra o que gera uma sensação de que algo está errado, porque a música instrumental 

animada ou alegre não combina com as cenas de guerra. Porém a festa em si é um 

momento de descontração para o momento que estavam passando. 

 

Cenas Analisadas – Singular-Indicial 

No singular-indicial busca-se encontrar as relações entre o objeto imediato 

oferecido pelo filme e objeto dinâmico, isto é, o existente concreto ao qual se remete. 

Singular-Indicial – Filme Curitiba Zero Grau: o filme, presente em um dvd 

com cento e cinco minutos de duração, representa a dinâmica da vida em Curitiba e 

como a cidade se relaciona, através de quatro personagens principais: Jaime, sócio-

proprietário da JM veículos, é um cidadão de classe média alta com mulher e dois 

filhos, que faz uma compra ilegal de carros sem saber que eram roubados. Ele não 

possui uma boa relação com a família e por medo que descubram o que fez, tenta 

resolver a situação de maneira ilícita mas acaba desistindo; Marcio, motoboy que faz 

entregas de pacotes durante o dia e pizzas durante a noite, é um cidadão de classe média 

baixa que mora sozinho em um apartamento. Sua esposa voltou para a casa da mãe e 

por isso ele marca encontros para ver a filha escondido. Marcio entra em crise após uma 

discussão no trânsito em que um militar aposentado se irrita e atira na direção dele, mas, 
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sem querer, acerta um homem que passava na calçada; Ramos, motorista de ônibus, é 

um cidadão de classe média baixa que acolhe uma família de Santa Catarina, que não 

tinha onde ficar em Curitiba, em sua casa. Ele e a mulher moram sozinhos porque a 

filha já casou e o filho foi para o Exército. Ramos ajuda o pai da família de Santa 

Catarina, que perdeu tudo e por isso foi para Curitiba, a encontrar o irmão; e Sebastião, 

catador de lixo, que é um cidadão de classe baixa, morando em uma favela com a 

mulher grávida e dois filhos pequenos. Ele sem dinheiro para comprar remédio para a 

filha pequena pensa em roubar, mas ao conversar com Jaime, muda de opinião. 

Jaime, o comerciante, indica pessoas com uma grande condição financeira e 

família construída (casado e com filhos), que tentam conseguir mais lucro. Representa 

pessoas que, mesmo com muito dinheiro, se sentem insatisfeitas com o que têm. 

Marcio, o motoboy, indica pessoas jovens que lutam diariamente para conseguir seu 

sustento. Ramos, o motorista, indica pessoas mais velhas que se identificam com uma 

situação ruim que outro esteja passando e tentam ajudar. Sebastião, o catador, indica 

pessoas que mesmo estando em uma situação ruim possuem esperança e otimismo.  

A obra é composta de elementos da realidade, como o cenário (ruas, casas, 

estabelecimentos e monumentos), e as situações sociais (relações com a família, o 

trabalho, e a cidade). Ela demostra que a vida na cidade não é fácil para ninguém e que 

todos estão expostos a possíveis falhas e acertos. Todos na cidade estão conectados e 

isto faz com que a cidade ganhe vida. Os personagens possuem uma relação de 

pertencimento à cidade, além da expectativa de proporcionar novas oportunidades por 

Curitiba ser uma capital.  

Segundo o diretor, Eloi Pires Ferreira, o filme trata de relações humanas e fala 

sobre como a atitude de alguém pode influenciar na de outras pessoas. “A intenção é 

mostrar um outro Brasil, ou um Brasil que muitos não conhecem – o paranaense”, 

explica (comentário extraído dos comentários iniciais ao filme).  

Algumas cenas:  

00:42:00 – Esta cena remete ao cenário brasileiro dos acidentes no trânsito, no 

qual morrem vários motoqueiros por dia.  

01:26:40 – Esta cena remete ao brasileiro que sempre está em busca da 

felicidade e se esforça para ter momentos prazerosos independente de sua classe social 

ou momento de dificuldade.  
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01:35:30 – Somos todos humanos, todos no filme são curitibanos (ou se sentem 

curitibanos) e passamos pelos mesmos planos de fundo – problemas, alegrias, tristezas, 

angustias, sucessos e insucessos – da vida. 

Singular-Indicial – Filme O Preço da Paz: o filme, presente em um dvd com 

cento e três minutos de duração, representa uma adaptação da história do barão do Serro 

Azul, Idelfôncio Pereira, que vivia em Curitiba no ano de 1894, quando Gumercindo 

Saraiva, líder dos maragatos, invadiu a cidade. O barão, eleito como presidente da junta 

governativa provisória, faz um acordo com Gumercindo para evitar excessos e garantir 

a paz.  

A adaptação tem como elenco principal: o barão; a baronesa; Gumercindo 

Saraiva; Cezário; Anésia; e Daniel. Cezário é primo de Gumercindo e ajuda na liderança 

dos maragatos. Anésia, filha de um serviçal do barão, apaixona-se por Daniel, um 

soldado pica-pau que é ferido em batalha. Os cenários representam paisagens do Paraná 

e como era Curitiba em 1894.  

Algumas cenas:  

00:23:00 – A cena é interessante, pois traz à memória um senso de justiça. O 

que alguém que está engajado com uma causa é capaz de fazer para preservá-la? 

Gumercindo mata seu filho de criação justamente porque ele não seguiu o que seu pai 

havia ensinado. Apesar da tristeza, Gumercindo tem que ordenar a sentença do seu 

próprio filho. É necessário lembrar da cena anterior, da tentativa de estupro que é 

impedida por Gumercindo. Quão absurdo é um homem chegar a este ponto!  

00:50:40 – O enfrentamento entre o Barão do Cerro Azul e Gumercindo é o que 

traz o destaque desta cena. Este é o segundo encontro entre os dois e no qual fica 

totalmente perceptível a diferença de realidade apesar da grande compreensão do Barão. 

O sentimento é de angústia por não sabermos as intenções de Gumercindo e nem do que 

ele é capaz de fazer.  

01:01:30 – Primeiro a ideia de que está tudo calmo e tranquilo, produzindo uma 

felicidade por participar do momento e logo em seguida o sentimento de inquietude, 

levantado pelas cenas de guerra intercaladas com as da festa. 

 

Cenas Analisadas – Convencional-Simbólico 

O convencional-simbólico irá se ater aos aspectos culturais que envolvem o 

filme e tudo que eles representam. 
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 Convencional-Simbólico – Filme Curitiba Zero Grau: o filme comercial de 

2010 se enquadra no gênero drama do cinema nacional, sendo lançado oficialmente no 

Brasil no ano de 2012. Ele possui a convenção cultural de que os curitibanos não se 

relacionam com aqueles que não conhecem, não são receptivos. 

 Convencional-Simbólico – Filme O Preço da Paz: o filme é comercial e se 

enquadra no gênero drama do cinema nacional, sendo lançado nos cinemas no ano de 

2003. Ele demostra um símbolo da cidade de Curitiba, a história do barão do Serro 

Azul, que ficou proibida por mais de quarenta anos, porque ele foi considerado um 

traidor na época. A história do barão se confunde com a história de Curitiba, como o 

próprio filme diz. 

 

Comparação entre Cenas 

 

Curitiba Zero Grau 00:42:00 x O Preço da Paz 00:23:00  

Os sentimentos que as cenas passam são parecidos pois nas duas cenas os personagens 

tomam ações precipitadas ou mal pensadas que acabam resultando em mortes. A edição 

da trilha sonora é muito semelhante por que nas duas o som ambiente está 

predominando até que a morte ocorre e uma música instrumental de arrependimento 

começa a tocar. A diferença é a transição entre os enquadramentos e os enquadramentos 

em si, o que é compreensível pela diferença do contexto: no Curitiba Zero Grau a morte 

não é premeditada, acontece rapidamente; no O Preço da Paz a morte é premeditada e 

executada com peso no coração.  

 

Curitiba Zero Grau 01:26:40 x O Preço da Paz 01:01:30  

Um alívio para o espectador – estas cenas possuem em comum serem um flash de 

felicidade nos filmes, os quais são dramas. Com movimentos que remetem a felicidade 

como correr ou dançar, os trechos proporcionam um momento de conforto. As trilhas 

sonoras são distintas, pois o Curitiba Zero Grau traz uma música instrumental mais 

animada e atual enquanto o O Preço da Paz traz uma música instrumental clássica e que 

remete a época em que o filme se passa. Os enquadramentos possuem uma certa 

consonância pois são longos e focados nos personagens que transmitem a felicidade da 

cena.  
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Curitiba Zero Grau 01:35:30 x O Preço da Paz 00:50:40  

Os dois trechos são angustiantes no começo por não sabermos ao certo o que poderá 

acontecer. O roteiro das cenas parece idêntico pelo fato de duas realidades entrarem em 

contato, criarem um certo atrito e após um diálogo, tudo “acaba” bem. O drama 

provocado pela escuridão no filme Curitiba Zero Grau é proporcional ao clima pesado 

do diálogo entre o Barão e Gumercindo. Os dois trazem a reflexão sobre o que é o certo 

e o errado quando se trata de preservar uma vida. 

 

A Relação entre os Signos de Curitiba Zero Grau e O Preço da Paz 

 

Apesar de Curitiba Zero Grau ter sido lançado em 2010, o filme O Preço da Paz 

(2003) possui uma melhor qualidade técnica no seu roteiro, na gravação, na trilha 

sonora e na edição. É suposto que esta qualidade maior é devida ao orçamento e à 

equipe responsável. Os filmes chamam atenção pela reflexão provocada, a qual, apesar 

das décadas de diferença no enredo, permanece a mesma. Esta questão que perpassa o 

tempo está presente nas ações que tomamos no dia a dia, algo que pode ser determinante 

em uma cultura. O que é o certo ou errado quando se trata de preservar uma vida?  

Assim, parece-nos que o curitibano, apesar de ter sido visto como uma pessoa de 

personalidade “fria”, sempre se mostrou ser alguém preocupado com as vidas que pode 

ajudar. No O Preço da Paz isso é demostrado pelo Barão enquanto que no Curitiba Zero 

Grau é demostrado pelos quatro principais personagens. Estes filmes ajudam a 

desmitificar a realidade construída sobre a personalidade dos curitibanos, trazendo um 

regate histórico de um herói da cidade e um recorte da realidade atual de quem vive na 

cidade. Talvez, os filmes possuam pontos chave parecidos, pois os sentimentos, apesar 

das décadas, não mudam ou por que os dois foram escritos e gravados neste século. Não 

há como saber ao certo, porém, na minha opinião, é porque realmente a reflexão 

levantada pelos filmes é uma questão que transcende o tempo e se faz presente a todo 

instante. 

 

Considerações Finais 

 

A partir das análises semióticas e de todo trabalho de pesquisa sobre cinema e 

cultura, é possível afirmar que o processo de significação e (re)interpretação da cultura 
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Paranaense, sobretudo a curitibana, é afetado pelos filmes: Curitiba Zero Grau e O 

Preço da Paz.  

O processo de significação e (re)interpretação da cultura Paranaense, para quem 

conhece essa cultura, é complementar ou substitutivo quando assiste aos filmes. Em 

outras palavras, a pessoa agrega novos conhecimentos e significados ao que já sabia ou 

substitui alguns signos pelos apresentados no filme. Para quem não conhece a cultura 

Paranaense, os filmes são interiorizados quase que totalmente, ou seja, o filme se torna 

sua realidade/fonte.  

Conclui-se que para análise desses processos é válido o uso da semiótica, pois 

sempre haverá novos signos surgindo e, por consequência, atuando nos processos de 

significação e (re)interpretação das culturas. 
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