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01) Identificação do orientador: 

Paulo Custódio de Oliveira 

02) Título do projeto de pesquisa do orientador:  

 

O diálogo contemporâneo da Literatura com outras mídias 

 

Vigência do projeto de pesquisa: 2013 - 2016 

Coordenador do projeto de pesquisa: Paulo Custódio de Oliveira 

03) Título do plano de trabalho: 

 

Hibridismo artístico em Dossiê Rê Bordosa 

 

 

 

 04) Resumo do plano de trabalho (máximo de 250 palavras): 

O trabalho pretende analisar a animação de César Cabral, Dossiê Rê Bordosa evidenciando a 

fronteira entre o HQ e o Cinema. Estará em jogo a potência do falso, que explora o limite entre o 

documentário e a ficção no processo de criação enquanto estratégia de disfarce, de engano, de 

despiste. Nesta obra, a heroína dos quadrinhos convive com personagens “reais” e acontecimentos 

inverossímeis se tornam verdadeiros. A mimese é questionada a partir de uma confluência da 

técnica do stop-motion, que escancara na imagem a farsa narrativa do documentário. 

 

Palavras-chave:    

 

 

05) Justificativa (com referência bibliográfica): 

Investigar a relação entre as artes no contexto contemporâneo é da maior importância. O 

hibridismo que se observa nas categorias narrativas é um fato cada vez mais impossível de ser 

mantido na obscuridade. Entre as questões que permeiam esse tipo de discussão estão a 

delimitação dos mundos marcados tanto pela realidade quanto pela ficção, ampliando ainda o lugar 

do lúdico numa proposta de espaço 'entre' tais instâncias. A partir do desenvolvimento de 



tecnologias de produção de imagem e som mais potentes e em plataformas multimídias mais 

interativas, verificamos a fusão desses mundos no cinema e na literatura, configurando novas 

linguagens e novas representações em uma outra produção de sentido, instaurada de maneira 

cotidiana no modus operandi da arte e cujas possibilidades de recepção configuram imersões mais 

afetivas, pautadas na potência do sensório. 

06) Objetivos: 

a) Apresentar discussões em torno da intermidialidade articuladamente às discussões sobre 

adaptação; 

b) Relacionar o conceito de intermidialidade com as discussões em torno da narrativa 

contemporânea tomando um conceito ampliado de narratividade; 

c) Apresentar um aparato teórico que sirva à análise-interpretação da narrativa, em diferentes 

mídias e linguagens artísticas da contemporaneidade; 

d) Conceituar e definir a discussão em torno da adaptação, enquanto conceito operativo para uma 

discussão envolvendo intermidialidade e narratividade no cinema e na História em quadrinhos.  

07) Metodologia: 

O presente Plano de trabalho propõe uma pesquisa de natureza exploratória de cunho 

fenomenológico. A abordagem, portanto, é a princípio mediada pelo contato com a obra. Ocorrerá, 

nesse instante, a descrição do efeito que ela causa na assistência no que diz respeito à intersecção 

da História em quadrinhos com o stop-motion do cinema. Posteriormente, no entanto o método 

migra para os paradigmas dedutivos, na medida em que se vale de material de pesquisa 

bibliográfica. As teorias de cinema propostas por Gilles Deleuze serão a base das especulações 

intelectuais e hipóteses a serem formuladas a propósito da interação da História em quadrinhos, de 

natureza linear e composta por quadros isolados para o do filme, nos quais os mesmos quadrinhos 

são postos em movimento. 

 

Para a execução do mesmo foi proposta a divisão nas etapas listadas a seguir: 

1 – assistir ao filme com recorte de todas as cenas que remontam ao livro; 

2 – Construção de um repertório técnico baseado nas propostas de Gilles Deleuze para o cinema; 

3 – Construção de um texto contendo o repertório histórico e teórico da análise fílmica; 

4 – sistematização das teorias do filósofo francês e sua aplicabilidade ao objeto de estudo em 

questão. 

 

08) A proposta tem possibilidade de gerar resultados para 

depósito de pedido de patente ou similar? 
Sim  Não x 

 

 

09) Cronograma de Atividades 

ATIVIDADES 
2015 2016 

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

 Elaboração do calendário de 
atividades 

x                        

 Exphrase do stop motion: Dossiê Rê 
Bordosa 

 x  x                     

 Leitura e fichamento de obras 
analíticas de... 

    x   x                 

 Participação em eventos da área      x  x       x          

 Escritura do artigo      x  x  x  x  x  x  x       

 Participação em eventos da área               x  x  x      

 Elaboração do texto final e 
apresentação do artigo para 
publicação 

                    x  x  
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