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RESUMO

INTRODUÇÃO

O projeto apresenta uma interpretação do filme Estômago, de Marcos Jorge, vencedor de sete prêmios, sendo a obra inspirada no conto “Presos pelo Estômago”, de Lusa

Silvestre. 

É contada a história de Raimundo Nonato, um típico nordestino que se muda para a cidade grande em busca de uma vida melhor.

A história seria um simples clichê se não fosse pela maneira como a narrativa é conduzida e a representação das diversas facetas da sociedade marginalizada do Brasil, tendo

como maior ato grotesco da obra, a antropofagia. 

METODOLOGIA

Realização da leitura de obras propostas como suporte teórico para embasamento da análise fílmica e execução da análise do objeto por meio da interpretação e significação dos

elementos semióticos mais relevantes perante o contexto histórico e social no qual está inserido para a compreensão do motivo da antropofagia como metáfora da realidade

brasileira. 

RESULTADOS PARCIAIS

Por meio de procedimentos estéticos da obra, como enquadramentos, cortes, iluminação e trilha sonora, sugere-se a identificação da trajetória do anti-herói Raimundo com o

darwinismo social na versão mais brutal de exploração, num sistema capitalista que devora o outro, representado pela forte cena de canibalismo que critica a sociedade

contemporânea e o povo brasileiro, sendo visível o preconceito que Raimundo sofre e sua inocência perante a cidade grande que o "engole" sem hesitar. 

DISCUSSÃO

A realidade bruta é representada de forma humorística, grande e forte característica nacional brasileira, que mesmo em sua cena mais grotesca, transforma a história trágica do

enredo em comédia. 

Os personagens são representados como arquétipos da sociedade brasileira, pois assim que aparecem em cena é fácil identificá-los por seus atributos, seja pelas vestimentas,

maneiras ou até mesmo o sotaque, que fazem com que logo seja perceptível deduzir sua regionalidade, profissão, etc., reconhecendo-os como figuras típicas da sociedade

brasileira marginalizada.
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