
 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 
09/09/2017 

 

 1 

              Melodrama contemporâneo: Titanic e a potencialização da 
                        dramatização através dos efeitos visuais1 
          
                                        Paula Regina da Silva Ferreira2 
                           Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP. 
 
Resumo: Com a introdução de novas tecnologias de simulação das imagens, o gênero 
melodramático encontrou no Cinema de Efeitos Digitais um ambiente propício para criar 
histórias nas quais as técnicas dos efeitos visuais digitais são usadas para ampliarem suas 
possibilidades imagéticas e, assim, fortalecerem o gênero na contemporaneidade. Ao utilizar 
como objeto de análise o filme Titanic (1997, James Cameron) e considerar a importância que 
o melodrama trouxe para a construção da mise-en-scène, este artigo argumenta sobre a 
capacidade que os efeitos visuais digitais têm de potencializar a dramatização melodramática. 
 
Palavras-chave: Melodrama; Cinema; Efeitos Visuais; Audiovisual; Comunicação. 
 
Abstract: With the introduction of new image simulations technologies, the melodramatic 
genre found in the Cinema of Digital Effects an enabling  enviroment to create stories in 
witch the  techniques of visual digital effects are used to expand its imagistics possibilities  
and, thereby, strengthen the genre nowadays. Using as an object of analysis the film Titanic 
and considering the importance that the melodrama brought to  the construction of mise-en-
scène, this article argues on the capacity that the digital visual effects have to enhace the 
melodramatic dramatization. 
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                                                              Introdução 
 

Considerado a "estética do admirável" (Peter Brooks, 1995), o melodrama é, na 

contemporaneidade, um objeto cultural e midiático impossível de não ser considerado quando 

se pensa nos tipos de narrativas que os atuais meios de comunicação e as esferas midiáticas 

apresentam. Associado, muitas vezes, as telenovelas, o gênero, de fato, se apresenta em 

incontáveis maneiras de se produzir histórias na atualidade, que vão desde o cinema e a 

televisão e, chegarão até as narrativas ou futuros "ciberdramas"3 (Murray, 2003) do 

ciberespaço.  

                                                
1 Trabalho apresentado no GP  Cinema, XVII Encontro de Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40ª 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda em Comunicação pela Universidade Anhembi Morumbi. Mestra em Comunicação pela Universidade Anhembi 
Morumbi. Possui Especialização em Cinema, Vídeo e Fotografia: Criação em Multimeios pela Universidade Anhembi 
Morumbi. Formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo. 
3 Segundo Murray (2003, p. 61), os ambientes digitais estão desenvolvendo modos próprios narrativos, mesmo que os 
maiores esforços neste sentido, ainda estejam direcionados aos games. E, ainda, mesmo levando em consideração que os 
games, perpetuam formatos de outros meios e, geralmente, apresentam personagens esquemáticos e estereotipados, há um 
panorama em formação que tornará possível, que no futuro, a "ciberliteratura" encontre meios de se manifestar (ibidem, p. 
24). De qualquer maneira, observamos que, além das narrativas via web, como novelas, filmes, etc., até as mídias sociais, em 
certos casos, apresentam um modo narrativo influenciado pelo gênero melodramático, pois apresentam características como 
uma "certa" dramatização que dá ênfase à emotividade sobre os fatos e as histórias narradas. 
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Além de ser um gênero, o melodrama, surgido no século XIX, sob os resquícios da 

Revolução Francesa, também pode ser considerado como um meio de construção estética. 

Descendente do teatro romântico e associado à ópera, o gênero ou estética melodramática 

apresenta características peculiares como: o enfoque em temas que imprimem conceitos de 

cunho moral ou ético; o maniqueísmo latente que representado pela luta entre o bem e o mal 

disseca os dogmas morais tão caros as sociedades modernas e, hodiernamente, as sociedades 

pós-modernas; apresenta os dramas dos afetos mal resolvidos e complicados, que nem sempre 

repercutem em um final feliz aos envolvidos; explora personagens peculiares, estereotipados e 

facilmente reconhecíveis, como a figura do vilão, da mocinha indefesa, do fanfarrão 

desengonçado e surreal; entre outras facetas, que fazem do melodrama, um estilo facilmente 

reconhecível e apreciado pelo público em geral. 

Segundo Thomasseau (2005), pode-se dividir o melodrama em categorias: o clássico; 

o romântico; o diversificado; o militar, patriótico e histórico; de costumes e naturalista; de 

aventuras e de exploração e policial e judiciário. Independente da categoria em que se 

encontra, segundo este autor, a trama melodramática sempre faz prevalecer de uma forma 

"imutável" características comuns a todas as obras que utilizam este modelo de construção de 

histórias. Além disso, observa o quanto a inserção da estrutura melodramática é parte 

integrante da cultura atual (passim). 

O gênero melodramático surge após um contexto de efervescência cultural e social 

marcantes. Já durante o século XVIII uma transformação, mesmo que lenta, atinge a 

sociedade e as manifestações artísticas em geral. E será, principalmente, no teatro que estas 

nuances aparecerão de forma mais precisa, pois o público teatral ganhará em diversidade 

nesta época, com a inserção das classes mais populares como público emergente. 

O melodrama, apesar de muitas vezes ser associado à literatura, principalmente em 

relação aos recursos de identificação que utiliza, descritos como eficientes recursos narrativos 

desde a Arte Poética de Aristóteles, já inicia sua trajetória dissociado da literatura e nasce sob 

o jugo da dramaturgia dissidente da tragédia. 

Desde sua origem, o gênero prima pelo enfoque nas situações ou ações apresentadas e, 

principalmente, introduz o estatuto da importância da mise-en-scène. Os cenários, por 

exemplo, com o melodrama ganham uma importância sem precedentes. Além disso, há todo 

um novo cuidado com a atuação. Os atores melodramáticos encarnam, bem mais que 

estereótipos, mas, um novo olhar sobre a atuação, que influenciará, mais tarde, até nos 
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ditames do Actors Studio 4. Neste artigo usaremos o termo mise-en-scène como proposto por 

Bordwell e Thompson em: Film Art: An Introduction, NY: McGraw-Hill, 2010, p. 118-140. 

Na qual, os autores, sustentam que a mise-en-scène abarca elementos que têm uma ligação 

com o teatro tradicional, como o cenário, o figurino, a maquiagem, a iluminação e a 

encenação. 

Na atualidade vivenciamos o já consagrado triunfo das imagens e, também, o recente 

fenômeno da crescente audiovisualização das narrativas, na qual a cultura espetacularizada e a 

teatralização dos fatos do mundo, ganham, a cada dia que passa, mais fôlego e espaço e, é 

neste cenário da pós-modernidade, que o melodrama encontrará terreno fértil para se firmar e 

se fortalecer um pouco mais. 

 Já percebemos o estilo, inclusive, nos noticiários de TV, local em que as notícias 

recebem conotações cada vez mais dramáticas. As notícias, diuturnamente, passaram a ser 

contadas como histórias, narradas em um tom que evoca a emotividade do espectador e dá 

margens para o imaginário se manifestar. 

Outro território que o gênero melodramático (de uma forma diferenciada das novelas 

radiofônicas do passado) também aparece, hoje em dia, é no rádio. Exemplificamos neste 

quesito, alguns programas da Rádio AM, na cidade de São Paulo, que narram histórias 

ficcionais popularescas em tom trágico e de cunho moral e ético, no qual um suposto vilão 

arrependido conta algo que fez e trouxe consequências negativas para sua vida, como ter 

traído a esposa e, hoje, apesar de ainda amar a mulher, não poder mais conviver com  ela e os 

filhos, etc. 

Assim, o melodrama não é objeto perceptível apenas das telenovelas consideradas 

datadas e melosas ou dos filmes cheios de lições de moral e histórias de amor adocicadas, mas 

um recurso de gênero e precursor estético que está presente nas mais variadas formas 

narrativas (inclusive midiáticas e digitais) da atualidade. 

Segundo Huppes (2000), a estrutura melodramática é uma composição, acima de tudo, 

simples, na qual prevalece o seguinte esquema: 

 

Bipolar, estabelece contrastes em nível horizontal e vertical. 
Horizontalmente, opõe personagens representativas de valores opostos: vício 
e virtude. No plano vertical, alterna momentos de extrema desolação e 
desespero, com outros de serenidade ou euforia, fazendo a mudança com 

                                                
4 O Actors Studio é uma associação de atores e demais profissionais de teatro e cinema, situada em Nova Iorque, Estados 
Unidos. Fundado em 1947 por Elia Kazan e outros colegas, se destaca pelo trabalho de ensino e aperfeiçoamento da arte de 
representação, oriundo de um método baseado nos ensinamentos do dramaturgo Konstatin Stanislavski. 
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espantosa velocidade. Em geral o polo negativo é mais dinâmico, na medida 
em que oprime e amordaça o bem. Mas, no final, graças à reação violenta, 
que inclui duelos, batalhas, explosões, etc., a virtude é reestabelecida e o mal 
conhece exemplar punição (HUPPES, 2000, p.27). 

 

Esta reação violenta citada por Huppes (2000), na qual a ação é o ponto principal, 

além dos efeitos que são usados como recursos para realizar estas cenas, mostra a importância 

que a mise-en-scène (cenários, figurinos, efeitos visuais digitais, etc.) tem na obra 

melodramática. O melodrama, portanto, consegue se inserir na "sociedade do espetáculo" 

(DEBORD, 1997), como gênero perpassado pelas visualidades, através do enfoque nos 

recursos de efeitos que potencializa. É, portanto, objeto de gênero cabível na atual sociedade 

espetacular permeada pelas visualidades, pela lógica do consumo e das sensações.  

Segundo Xavier (2003, p. 88) há uma "articulação entre melodrama e efeitos 

especiais", principalmente, observado em obras como Titanic (James Cameron, 1997), sendo 

o Cinema de Efeitos Digitais, objeto de uma estruturação mais "canônica" do melodrama. 

Este tipo de melodrama high tech toma impulso nos anos de 1970, a partir do trabalho de 

Steven Spielberg e George Lucas em  Tubarão (1975) e Guerra nas estrelas (1977), 

respectivamente. Os efeitos visuais digitais ao reforçarem a expressão das emoções, imbuem 

o gênero melodramático de uma maior dramatização, como observaremos na análise da obra 

Titanic no decorrer deste artigo. 

Ainda, segundo Xavier (2003, p. 98), os efeitos visuais digitais podem ser recursos 

que impulsionam a estrutura de formação do melodrama e ajudam a consolidar o gênero na 

atualidade, tanto que afirma: 

 

O cinema high tech tem demonstrado (...), a capacidade de aliar técnica 
supermoderna e mitologia, mostrando que visualidade e "valor de exibição" 
são premissas fundamentais para a eficácia do gênero (XAVIER, 2003, 
p.98). 
 

Além do mais, como reiterado por Huppes (2000), é nas formas cinemáticas (e 

também televisivas) que o gênero melodramático encontra seu habitat propício, devido a 

própria dinâmica do suporte que privilegia a representação da ação. 

             O melodrama, portanto, pode através da incursão de recursos como os efeitos visuais 

digitais ser fortalecido. Os efeitos visuais digitais vão proporcionar uma maior carga 

dramática as cenas, fomentando a dramatização em termos da emotividade apresentada. 
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Mesmo que até o próprio termo melodrama ainda carregue traços de uma certa 

incompreensão e tenha sido utilizado de forma pejorativa em seu surgimento. Pois, foi mal 

interpretado e pouco aceito pela crítica da época, sendo inclusive acusado de ser 

entretenimento vazio para as massas incultas. O melodrama não se esquiva de seu papel 

principal, que é o de agradar ao público que, em uma simbiose catártica, se vê como persona 

no reflexo do espelho melodramático de "a vida como ela é"5 (parafraseando o escritor 

brasileiro Nelson Rodrigues) apresentado pelas histórias deste gênero. 

O que parece prevalecer na estrutura melodramática é o desejo de manter o estatuto da 

verossimilhança, na qual as ações seguem uma estrutura em que prepondera o esquema causa 

e efeito. O vilão tem de conhecer o seu castigo ao final da trama. A mocinha irá despertar da 

sua submissão e se rebelar da violência imposta pelo vilão. Os bons vencerão os maus e, 

Deus, em sua infinita misericórdia, a todos amparará. Os dogmas da família, da religiosidade 

alicerçada nos preceitos judaico-cristãos e nas panaceias de toda a moral pequeno burguesa, 

triunfarão.  

Segundo Braga (2005), no artigo intitulado "Melodrama: aspectos do gênero matriz da 

telenovela", os dramaturgos melodramáticos retiraram todo e qualquer excesso supostamente 

"trágico" e, assim,  desvincularam do gênero, desde o seu princípio, a tragédia. A autora, cita 

o trabalho de Pixérécourt para corroborar sua argumentação. 

              O desvencilhar do melodrama da tragédia e, a incorporação da fábula, dos efeitos, da 

música, etc., nos moldes aristotélicos, citados por Braga (2005), apenas corroboram a ideia de 

que o gênero seria, facilmente, incorporado ao cinema, posteriormente; pois, o esquema da 

fábula, por exemplo, será um dos elementos também presentes na narrativa cinematográfica 

clássica, segundo a teoria de Bordwell (1986). 

Se pensarmos na estrutura clássica do cinema hollywoodiano (a partir das normas do 

cinema clássico americano propostas por Bordwell), na qual esse esquema de causa e efeito é, 

claramente, descrito como um elemento da estrutura narrativa preponderante em todo o 

cinema clássico hollywoodiano. Já podemos pressupor que o melodrama é um gênero que, 

obviamente, encontrará no cinema terreno fértil para se propagar. Afinal, uma das normas de 

causa e efeito do melodrama, por exemplo, é a de que o vilão acaba, quase sempre, tornando-

                                                
5 "A vida como ela é" (1961) de Nelson Rodrigues é um conjunto de crônicas que foram escritas entre os anos de 1950 e 
1961 e foram batizadas com o mesmo nome que o escritor mantinha em sua coluna diária no Jornal Última Hora. As crônicas 
causaram espanto na época, devidos aos temas que abordava, como o adultério, por exemplo. 
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se vítima dos seus próprios atos inconsequentes. Assim, como na fábula, do tipo canônica6, 

que é uma das percursoras das características das normas do cinema clássico hollywoodiano, 

segundo Bordwell(1986). Em ambos, visivelmente, observa-se: o retrato da luta do bem 

contra o mal  das histórias de amor, nas quais, os pares românticos sempre encontram 

empecilhos para se manter juntos. 

A humanidade é sempre retratada, no melodrama, de maneira maniqueísta, nunca há 

um caminho do meio. Todos ou são bons ou maus; virtuosos ou viciados; mocinhos ou 

bandidos, etc. Assim, a subjetividade humana é sempre retratada de modo limitado. O 

melodrama parece avesso a compor perfis psicológicos mais sofisticados e, vulnerável a 

mostrar personagens estereotipadas e, as vezes, até caricaturais. 

 Thomasseau (2005, p. 39), nos explica, que os personagens melodramáticos são do 

tipo personae, ou seja, apresentam máscaras de comportamento e uma linguagem codificada e 

facilmente identificável. Assim, há sempre alguns tipos de personagens que aparecem, 

irremediavelmente, na trama melodramática, como o vilão, a vítima inocente e o cômico. 

Além de alguns personagens secundários, como a pessoa nobre de caráter ou o protetor 

desinteressado. 

O vilão do melodrama, em função da perseguição que impõe à sua vítima é, segundo 

Thomasseau (2005, p. 42), o principal agente do gênero melodramático. Assim, o autor, 

aponta sua importância e o feedback que sua atuação traz para público: "sem suas manobras, a 

intriga perde o essencial de sua natureza: o desfecho sem castigo não contenta um público 

ávido de compensação e que espera o vilão à saída do teatro para vaiá-lo".  

Interessante notar que este comportamento prevalece até hoje. Em relação aos atores 

de telenovelas, principalmente, há esta reação desproporcional e exagerada dos 

telespectadores, que violentamente, vaiam os atores pelas ruas. Por não os conseguir 

distinguir de seus personagens. Há diversos relatos de atores de telenovelas brasileiras que 

corroboram esta identificação distorcida que o melodrama coagir seu público. A emotividade 

que o melodrama engessa em suas tramas, parece voltar-se em rebote, quando notamos este 

comportamento que o gênero incita em seu público. 

O papel de vítima, no melodrama, geralmente, recai sob as mulheres e as crianças. O 

abandono infantil é outro tema também frequente. Estereotipados, mulheres e crianças são 

retratados como seres frágeis, puros e virtuosos, que necessitam ser protegidos. Em Titanic, 

                                                
6 A "história canônica", segundo Bordwell, é parte integrante do nosso modo de contar as estórias e faz parte da nossa 
cultura. Assim, afirma que: "em termos de fábula, a aposta no personagem como agente de causa e efeito e a definição da 
ação como a perseguição de um objeto são aspectos salientes do formato canônico (BORDWELL, 1986, p. 279). 
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por exemplo, temos a personagem Rose como a mocinha indefesa. Além disso, durante os 

momentos de naufrágio do navio, aparece uma criança que provavelmente se perdeu dos pais. 

A menina, por estar abandonada no navio, acaba sendo usada pelo  maior vilão do filme (Cal), 

como mercadoria de negociação para ele poder se safar da tragédia em um bote salva-vidas. 

Afinal, as crianças e mulheres tinham prioridade em embarcarem nos botes. O vilão não tem 

remorso algum em dizer que a menina era filha dele e só a ele tinha nesta vida. 

Os personagens cômicos, por sua vez, encarnam, geralmente, figuras como as 

matronas e o bobos e, têm a função de intermediarem as cenas mais patéticas 

(THOMASSEAU, 2005, p. 44). Em Titanic, não temos personagens cômicos literalmente 

definidos. Mas, em uma releitura pós-modernizada do gênero melodramático, parece-nos que 

o casal Rose e Jack, ao divertidamente enganarem o mordomo que os persegue 

insistentemente (a mando de Cal, noivo de Rose) no filme, encarnam figuras cômicas e 

trazem momentos de leveza, principalmente ao quebraram a carga de tensão que a tragédia do 

navio retratada no filme traz ao espectador. Desse modo, parece que as brincadeiras do casal 

têm o mesmo efeito que as inserções dos musicais dos melodramas mais tradicionais. 

Além disso, no melodrama, geralmente, aparecem também personagens secundárias: o 

nobre, o misterioso e animais. Estes personagens de segunda ordem parecem ser imbuídos da 

missão de mostrar algum tipo de sabedoria superior, de discursarem sobre valores morais e 

enfocarem a importância de se preservar os bons costumes, a ordem, a família. De qualquer 

maneira, todos os personagem que o melodrama constrói sempre suscitam uma compreensão 

fácil por parte do público, não há dúvidas sobre quem são, o que representam e qual é o teor 

do discurso que propagam nas tramas melodramáticas. 

Cada tipo de melodrama terá alguma particularidade de diferenciação, como o clássico 

que prima mais pela propagação de ideias morais e civilizatórias; o romântico que coloca 

como pano de fundo o amor que encontra barreiras para se formalizar; patriótico e 

nacionalista que celebra a política e de aventura e exploração que mostra lugares exóticos, a 

vida em outros países e as descobertas científicas, entre outros. 

O termo mise-en-scène é contemporâneo ao surgimento do melodrama. Um dos 

fatores mais importantes do gênero melodramático é a importância que os elementos da arte 

do filme ganham nesta estética. Os cenários e os figurinos, por exemplo, são pensados, a 

partir deste gênero, de uma maneira a introduzir maior criatividade em suas produções.  

Enfim, o melodrama é um gênero que encontrará um porto seguro no cinema. Na 

atualidade, em função de toda a aura de espetacularização que predomina sobre as artes e os 
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meios de comunicação, a ênfase na performance e na teatralização dos sentidos e, além disso, 

com o desenvolvimento das técnicas de efeitos visuais digitais, o gênero sairá infinitamente 

fortalecido. Agora, mais do que nunca, a mise-en-scène será um recurso potencializador das 

dimensões melodramáticas, em sintonia com uma cultura que vibra diante das emoções e 

sensações amplificadas. 

 

 Titanic e o fortalecimento da dramatização através dos efeitos visuais digitais 

 

Titanic (1997, James Cameron) narra a tragédia do naufrágio do RMS Titanic, tendo 

como pano de fundo, a estória de amor entre Rose (Kate Winslet) e Jack (Leonardo 

DiCaprio), passageiros de diferentes classes sociais, que se apaixonam durante a viagem de 

inauguração do navio. Rose está noiva de Cal (Billy Zane), um tipo de noivado arranjado, 

apenas para a moça e sua mãe manterem o status social, após a morte do patriarca e a falência 

da família. Rose, profundamente insatisfeita, com o arranjo proposto pela mãe, tenta se 

suicidar e, neste momento, aparece Jack que a salva. O filme mostra, não só desenvolvimento 

do relacionamento entre o jovem casal, que tem de suportar a perseguição do noivo 

enciumado e ressentido, mas a tragédia do Titanic que culminou em momentos de desespero e  

tendo como saldo inúmeras mortes. 

O filme apresenta várias características que o enquadram no gênero melodramático 

romântico. Na visão de Huppes (2000), o melodrama, em geral, dá preferência aos enredos 

sentimentais. Mas, segundo Thomasseau (2005), há um tipo específico de melodrama que 

pode ser classificado como romântico. Apesar das confusões entre drama e melodrama 

romântico, que foram comuns no nascimento do gênero melodramático, Thomasseau, nos 

esclarece que essa confusão se deve mais ao fato de os dois gêneros terem sido utilizados 

pelos mesmos atores, autores e teatros. Assim, há, portanto, uma vertente melodramática 

especificamente romântica, sendo que: 

 
Ambos apoiam-se, ainda, sobre a estrutura estabelecida pelo melodrama 
clássico, dando-lhe uma tonalidade e uma temática novas e apropriando-se 
ao seu modo de gosto pelos efeitos e  pela cor local, do senso de ritmo, do 
'entrecho', da encenação, da oposição maniqueísta entre as forças do bem e 
do mal, da composição dos personagens que representam estes valores e 
propondo, em suma, um estilo de drama mais preocupado com suas próprias 
invenções e sua lógica do que com o realismo e a verossimilhança 
(THOMASSEAU, 2005, p. 65-66). 
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                   Ao colocar como pano de fundo a estória de amor entre Jack e Rose e, conforme 

dito pelo próprio realizador da obra: "Titanic é uma estória de amor", antes de qualquer coisa. 

Além do mais, a própria estória contada em Titanic, apesar de se basear na história real da 

tragédia e, ser fruto de intensas pesquisas realizadas por parte de James Cameron. O 

realizador, inclusive, durante a pré-produção passou vários meses mergulhando no local em 

que estão os destroços do navio real. Apresenta apenas alguns personagens reais. A história de 

Jack e Rose e vários dos personagens apresentados são fictícios. Portanto, assim como 

apontado por Thomasseau (2005), o estilo romântico do melodrama não é baseado em apontar 

realidades ou criar verossimilhança, mas em proporcionar enredos  emocionantes que 

coloquem o amor em evidência. 

Outra característica apontado por Huppes (2000) é a existência de dois núcleos 

centrais na trama melodramática (o da reparação da justiça e o do busca da realização 

amorosa), que em Titanic, evidentemente, são a tragédia do navio e o relacionamento 

amoroso dos protagonistas. O navio é, ao mesmo tempo, o assunto que dá margens para que a 

história de amor seja contada e, um dos vilões da trama. A escassez de botes salva-vidas e a 

prepotência do criador do navio em achar que Titanic não era afundável, acarretou na tragédia 

na qual mais de 1500 pessoas morreram por despreparo para eventuais emergências. O amor 

não se concretiza devido à morte do personagem Jack. O final feliz não aparece neste filme. 

Todos parecem ser castigados de um mal qualquer. Até o padre que aparece em algumas 

cenas parece rezar sem acreditar mais na Providência Divina, apenas demonstra seu 

desespero. 

A relação de presente e passado que se vincula à ideia de evolução temporal é outro 

recurso melodramático que aparece em Titanic, citado como crucial a maioria dos 

melodramas por Huppes (2000), pois a história é contada por Rose aos 101 anos de idade, 84 

anos após a tragédia. Devido as expedições que um grupo de caçadores de tesouros realizava 

nos destroços do navio no fundo do oceano, a procura de um colar chamado "coração do 

oceano", é mostrado na televisão uma matéria em que aparecem objetos que haviam sido 

achados e, dentre eles, um retrato pintado à mão por Jack de Rose nua e usando a joia. Rose, 

já idosa, resolve se apresentar para a equipe, em companhia da neta e contar a sua versão dos 

fatos. A estória, então é contada a partir do ponto de vista dela e tendo como referência 

principal o que ela vivenciou e sentiu quando se apaixonou por Jack. 

A cena 27, denominada "A morte do Titanic", nos chamou uma atenção maior ao 

utilizar os efeitos visuais digitais de maneira não só mais impactantes, no sentido mais comum 
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do termo, mas, no sentido de que visivelmente os efeitos visuais digitais imprimem uma 

dramatização importante ao desenvolver das visualidades no gênero melodramático.  

Esta cena mostra todo o percurso que o navio desenvolve até seu completo 

afundamento. Mostra cenas reais da descoberta dos destroços do navio com imagens em CGI 

(LEITE, 2015). A equipe de efeitos visuais digitais foi supervisionada por Rob Fegato e os 

efeitos realizados pela empresa Digital Domain. Fegato se encarregou de toda a criação dos 

dublês digitais que aparecem no filme, tendo-os realizados por Motion Capture e, utiliza até 

familiares para servirem de modelos para as faces criadas digitalmente. 

Antes de Titanic, outros filmes tentarem reproduzir  cenas do momento da tragédia, 

mas sem o sucesso da versão de Cameron. Pois, as obras anteriores filmaram a água em 

câmera lenta o que não trazia nenhuma verossimilhança as cenas. Cameron desafiou a Digital 

Domain a criar a cena perfeita do momento do naufrágio, a partir de uma maquete do navio de 

14 metros de comprimento, como se eles "estivessem fazendo um comercial para a White Star 

Line". Além disso, foram utilizados vários outros recursos de digitalização, como a criação de 

água e fumaça artificiais. 

Esta é a única versão de Titanic que mostra o navio no momento em que se parte ao 

meio. Esta cena teve um cenário que podia ser inclinado até o ângulo de 90 graus. Comportou  

150 figurantes e 100 dublês. E devido a alguns acidentes com dublês do casting, foram 

utilizados dublês digitais. 

"A morte do Titanic" é uma sequência que se inicia com o navio já ameaçando a  

afundar. A parte interna do navio aparece na cena em posição vertical. Um marinheiro ao 

tentar conectar os disjuntores do navio para manter a energia funcionando, acaba morrendo 

eletrocutado. 

 As cenas que mostram uma maior quantidade de efeitos visuais digitais apresentam 

imagens mais "conceituais", há, geralmente, poucos diálogos e a ênfase é sempre no efeito 

visual digital enquanto recurso que participa da construção da narrativa ou da composição 

estética que se forma no momento (FERREIRA, 2015, passim). 

 Toda a dramatização nesta cena, portanto, parece recair sobre o impacto que o efeito 

visual digital concatena, enquanto recurso da mise-en-scène e, àquilo que introduz em termos 

de dramatização, ao trazer um sentido de amplitude da emoção apresentada e de incitar o 

imaginário do espectador. O melodrama é, claramente, um gênero que dá enfoque em evocar 

a emoção dos espectadores. A tensão no melodrama é construída entre picos de aumento e 

diminuição das percepções sobre essa sensação. Com a inserção de efeitos que incitam esse 
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processo de tensão, a dramatização é modulada, conforme os picos de tensão que a história 

pretende representar. 

O que primeiramente nos chama a atenção nesta cena são os efeitos visuais digitais de 

luzes e fumaça. Além do contraste de cores, que versam entre o azulado e o amarelado, há 

toda uma tensão que é direcionada às imagens dessas faíscas e espectros de luzes realizadas 

pelo CGI. Portanto, a cena já se inicia trazendo uma característica melodramática importante. 

Confirmando, assim que os efeitos visuais digitais são tecnologias que podem ser usadas à 

serviço do gênero melodramático, no intuito de  tirar do texto a tarefa de induzir as emoções e 

transpor para os recursos de simulação das imagens essa missão. 

O corte da cena se dá para o navio externamente. Este navio foi criado por maquete e, 

posteriormente, digitalizado para ter um detalhamento mais preciso e dar verossimilhança à 

cena. Há um curto-circuito e todo o navio fica as escuras. Com todas as luzes do navio 

apagadas, há um contraste da imagem dele com o céu negro e estrelado, que foi criado na pós-

produção. Essa imagem do navio com o céu ao fundo é o que, podemos considerar como um 

tipo de "pintura à mão digital", ao nos apropriarmos de uma ideia proposta por Manovich 

relacionada aos efeitos digitais (2001, p. 304). A tela que é construída na cena por essas 

imagens intercaladas trazem uma aura de dramatização também, pois incitam um sentimento 

de nostalgia, parecem símbolo do perdido, tanto do navio que acabará tornando-se apenas 

destroços perdidos no oceano, quanto do sentimento de desespero dos passageiros que se 

diluirão na imensidade daquele céu escuro iluminado por infinitas estrelas. 

Estes efeitos visuais de luzes e cores, pela tensão que criam na cena, também já trazem 

um sentido dramático de anunciar a tragédia. Outra característica do gênero melodramático é 

reforçada através desses efeitos, já que o melodrama usa como recurso o antever das 

situações.  Assim, o efeito consegue motivar e preparar o espectador para a entrada de uma 

maior dramatização, posteriormente. 

Segundo Machado (1997) as imagens, por si só, não são fruto diretamente do homem, 

há sempre a necessidade de um recurso de mediação técnico para que elas se concretizem. 

Assim, elas são sempre direcionadas ao imaginário. Tanto que afirma: é que a imagem, não 

vindo diretamente do homem, pressupõe sempre uma mediação técnica para exteriorizá-la, ela 

é sempre um artifício para simular alguma coisa a que nunca podemos ter acesso direto 

(MACHADO, 1997, p. 222). 

              Quando se trata das imagens digitais (CGI), o imaginário é duplamente estimulado. É 

ampliada a capacidade de acessar o imaginário e isso reforça a carga de dramatização da cena. 
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Se o melodrama prima tanto por incitar o feedback do espectador em termos deste se sentir 

mais sensibilizado e se emocionar mais intensamente com a história contada, o uso do efeito 

visual digital pode fortalecer o gênero como um todo. As novas técnicas de digitalização, 

portanto, terão um papel importante no modo de ser construir histórias melodramáticas, pois 

conseguem trazer mais dinâmica ao próprio gênero. 

 A sequência continua com o navio na posição vertical. As pessoas começam a 

deslizar pelo navio e algumas se jogam. O navio começa a se partir. Pedaços de madeira se 

rompem de dentro do deck do navio, parecendo aptos a cortarem as pessoas que deslizam. Há 

princípios de incêndio. Nesta parte aparecem os dublês digitais, além dos figurantes que são, 

de fato, bonecos de espuma. 

 Há em todo o Cinema de Efeitos Digitais a tendência crescente de se utilizar 

personagens criados pelo computador. Muitas vezes, através da técnica do Motion Capture. 

Para minimizar acidentes ou limitar custos, os personagens digitais são outro fator importante 

neste tipo de cinematografia e que podem ser eficientemente utilizados pelo gênero 

melodramático.  

Machado (1997), por exemplo, chama a atenção para esse e outros meios de simulação 

que os efeitos visuais digitais conseguem realizar: 

 
(...) os mais recentes algoritmos de computação gráfica prometem 
simulações absolutamente "realistas", a ponto de poder substituir objetos do 
mundo real, cenários naturais e até mesmo atores de carne e osso por 
réplicas digitais tão convincentes quanto as imagens técnicas anteriores, 
resultantes de um registro fotoquímico realizado pela câmera (MACHADO, 
1997, 233). 

 

 O que nos chama a atenção neste momento da cena são estes seres digitais que através 

da expressividade de seus rostos trazem uma carga de dramatização à cena. A atuação 

melodramática é marcada por uma expressividade entusiasmada na qual prevalecem as 

personas comuns ao gênero. Estes seres digitais representam as vítimas, tão comuns no 

melodrama, que sempre se expressam de um modo mais exagerado. A vítima no melodrama 

tem a missão de chocar emotivamente o espectador, pois este se vê retratado nela e deseja ver 

a justiça ser feita através dela. 

No próximo momento da sequência aparece um personagem com o rosto 

ensanguentado e o olhar horrorizado. Uma parte interna do navio, um tipo de salão, aparece se 

partindo, caindo em destroços. O navio se parte mais. Mais pessoas caem. O desespero 
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aumenta. Um buraco se forma, algumas pessoas caem neste espaço que está pegando fogo. 

Nesta  parte aparecem alguns efeitos de água e fogo. A intensidade da cena está nestes 

elementos, pois as presenças da água e do fogo anunciam que a tragédia será ainda maior.  

Segundo Machado (1997, p. 222): "o computador parece hoje marcar bem a diferença 

das imagens técnicas em relação a todas as outras imagens (...), na medida que conduz essa 

diferença aos seus limites mais extremos". Assim, nesta parte da sequência percebemos como 

o efeito visual digital (mesmo que simples efeitos de água e fogo) colocam a imagem e a 

sensação emotiva que ela causa ao espectador em um limite que redimensiona a dramatização. 

A sequência segue com partes do navio caindo em direção ao mar. Jack e Rose se 

seguram em um parapeito do navio e seus olhares estão petrificados de medo. As outras 

pessoas que aparecem neste momento, simbolicamente, parecem penduradas em uma 

montanha russa prestes à cair. As turbinas caem ao mar. Há muitos gritos e olhares 

aterrorizados. A queda das turbinas reforça mais a tensão da tragédia retratada. O navio bate 

no oceano. As duas torres caem.  

 Uma questão que nos chama a atenção são os inúmeros cortes na edição que 

comprovam o quanto as imagens por CGI foram introduzidas para aumentar a veracidade das 

imagens. Além disso, um dos recursos digitais mais utilizados para aumentar a dramatização 

das imagens construídas, são a fumaça e a água. Segundo Mèredieu (1988, p. 6, apud 

Machado, 1997, p. 233) a “imagem de síntese” é uma imagem "estritamente calculada, 

nervurada, armada, arquitetada e encorpada nos mínimos detalhes". A água e a fumaça, 

portanto, são detalhes que, mesmo aparentemente pequenos, trazem um efeito de expansão à 

carga de dramatização. Os efeitos visuais digitais ao terem a capacidade de amplificar até os 

menores detalhes que aparecem em uma cena, introduzem pormenores que funcionam em 

termos de incitar uma reação enquanto indutores de emoções. 

Um close-up dos protagonistas aparece. Jack fala à Rose que é necessários que eles 

tentem sair dali. Ele sobe em um mastro e a puxa para próximo dele. Outras pessoas vão 

tentando se segurar no cercado como podem. O casal está em destaque neste momento, como 

se fossem os únicos que têm uma chance de se safarem da tragédia. O navio (ou sua maquete, 

de fato) aparece totalmente na horizontal. A cena é filmada em plano plongée. Com o oceano 

a baixo, o ponto de vista que temos é o do casal e a dramaticidade já se encaminha para 

adiantar um desfecho previsível.  

O casal aparece novamente. Suas respirações exprimem desespero. Rose chama por 

Jack. Eles observam o desespero dos outros passageiros. O navio vai de encontro ao oceano. 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 
09/09/2017 

 

 14 

As pessoas, em geral, se desprendem do cercado, ao caírem, se espatifam. Rose olha para uma 

moça que desesperadamente tenta se segurar, mas acaba caindo. Ao seu lado há outro 

passageiro, ela o observa em quase estado de choque. 

Um efeito visual digital que se destaca neste momento e, que é um detalhe que poderia 

passar desapercebido pelo fato de ser mínimo, é a fumaça que sai da boca de Rose. Mas, este 

recurso quase invisível na cena expressa qual é a intensidade do espanto, do desespero e do 

terror dela. Mais uma vez, atestando que os efeitos visuais digitais conseguem através da 

inserção de pormenores ás imagens que criam, induzir o fortalecimento da dramatização. 

O navio vai entrando no oceano cada vez mais. A água, mais uma vez, é o recurso 

para enfatizar a tensão e reforçar a emoção. Pelas janelas do navio tem-se a impressão que a 

emoção dos passageiros estão sendo espirradas. É o desespero que se materializa nas frestas 

das poucas janelas que ainda restam intactas do já eminentemente quase destruído Titanic. 

Jack diz à Rose que esse é o fim. O pouco que restou do navio afunda no oceano. 

Ainda há várias pessoas em pânico que ficarem presas neste resto do navio. Algumas se 

jogam ao mar. O casal se segura na cerca até quase o afundamento total do navio. Jack sugere 

que eles pulem neste momento, que fiquem concentrados, pois sairão desta com vida. Eles são 

filmados em plano plongée. Seus olhares se dirigem ao violento oceano. Aparece o logo do 

Titanic. O navio completamente afunda. O Titanic está morto. A sequência termina com as 

pessoas aparecendo mergulhadas no oceano e Jack segurando Rose dentro do oceano. Eles 

acidentalmente se soltam. 

                              

                                       Conclusão 

 

              O melodrama é na contemporaneidade um gênero que, seguramente, pode ser 

introduzido nas mais modernas formas de se construir histórias que conhecemos atualmente, 

que é a do cinema que utiliza recursos digitais de maneira bem evidente e expressiva, ou seja, 

no campo do Cinema dos Efeitos Digitais. Com os recursos digitais que esta cinematografia 

faz uso, abundantemente, é possível, como percebemos no filme Titanic, ampliar as 

visualidades, trazendo uma imagética que reforça a dramatização.  

As emoções que o melodrama quer tanto incitar em seu público são perfeitamente 

potencializadas pela inserção dos efeitos visuais digitais. As cargas de tensão dramáticas 

ganham uma intensidade ampliada pelo uso dos recursos digitais. O melodrama deixa de ser, 
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neste novo cenário tecnológico, um gênero apenas adocicado e meloso e passa a ser uma 

versão high tech das emoções nas telas de cinema. 
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