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1.INTRODUÇÃO 

Este projeto tem como objeto de pesquisa os filmes Paranoid Park (2007) e 

Inquietos (2011), do cineasta americano Gus Van Sant.  O cineasta começou a 

carreira na década de 1980, e tem como seu principal tema o universo o jovem 

americano. A minha investigação abordará a identidade desse jovem construída pelo 

diretor, buscando discernir quais os traços dessa identidade que fazem parte de um 

universo geral do jovem contemporâneo.    

Faz parte da fundamentação teórica para compreender a formação da 

identidade do jovem o livro A Globalização Imaginada de Néstor García Canclini 

(2007) que trata da identidade da juventude no ambiente virtual. Canclini aborda a 

busca da identidade pessoal e nacional num mundo globalizado e nos espaços 

privados do indivíduo. Partindo do ponto que o ambiente virtual também pode ser um 

espaço individual e ao mesmo tempo público. De acordo com o autor, as redes de 

comunicação, além dos espaços físicos de transmissão de informação, redistribuem 

o espaço urbano. 

Também será utilizado para nortear o estudo o livro A Comunicação na Aldeia 

Global (2005). A obra servirá de apoio para pesquisar sobre a influência e 

importância da vivência no ambiente virtual na vida cotidiana através da 

interatividade, que é uma das características do avanço dos meios midiáticos.  

O ambiente virtual pode ser considerado uma das maiores plataformas de 

convivência entre os jovens e gera conteúdos que requerem atenção quanto a sua 

absorção e influência na formação. A questão é a formação desse jovem que está 

dentro da rede.  

A partir dessa visão teórica sobre a mentalidade e sensibilidade da juventude 

da Era da informação é que pretendo refletir sobre os personagens dos filmes de 

Gus Van Sant.  A cultura do audiovisual não só reflete, mas deve questionar os 

traços desse comportamento, fato já notoriamente observado por mim nos filmes do 

diretor americano.  

 Com relação às publicações específicas sobre a história do cinema e 

linguagem vou me apoiar inicialmente no livro Compreender o Cinema de Antonio 

Costa(2003). 
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 Uma das referências para estudar a estética realista usada em muitos filmes 

de Gus Van Sant e suas intervenções em cenários e cenas reais, será o livro O 

Neorrealismo Cinematográfico Italiano de Mariarosaria Fabris(1996).  

 Para o movimento do cinema realista no Brasil, a obra de apoio será o livro O 

Processo do Cinema Novode Alex Viany (1999). 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 O objetivo geral é identificar como a cultura do audiovisual representa as 

necessidades de comunicação do jovem da Era da informação, fazendo parte da 

sua formação e ao mesmo tempo questiona as mediações que são referências na 

construção da identidade do jovem.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A partir da leitura dos filmes Paranoid Park e Inquietos de Gus Van Sant, 

identificar os traços do comportamento adolescente na era contemporânea marcada 

pelas novas mídias e comunicações virtuais.  

Buscar nas imagens dos personagens dos dois filmes os traços de inquietude 

e dependência de comunicações que marcam a juventude contemporânea.  

Procurarnos diálogos entre os personagens as características da 

comunicação entre os jovens e como as informações disponíveis pela cultura do 

audiovisual tornam-se referências na formação da identidade.  

Verificar as relações entre os personagens nos ambientes sociais e familiares, 

as suas motivações e entretenimento para compor o retrato do jovem 

contemporâneo. 

3. JUSTIFICATIVA 

Sendo jovem e mantendo um contato diário com o ambiente virtual, percebo que 

o tipo de diálogo estabelecido pessoalmente e nas redes tem diferenças em sua 
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construção, objetivo e forma, até mesmo quando a comunicação é entre pessoas 

conhecidas.  

No ambiente virtual o indivíduo cria uma identidade que o apresentará para os 

demais conectados na rede. Compartilha acontecimentos, lugares, gostos pessoais 

e características que nem sempre correspondem à pessoa no mundo real. Porém, 

nesta mesma plataforma de compartilhamento de ideias, a pessoa além de enviar 

recebe muitas informações. Conteúdos vindos do mundo virtual que ditam regras de 

convivência, relacionamentos e posicionamentos mediantes às situações diversas 

no mundo real.  

A partir desse minha prática nas redes sociais cheguei a conclusão acerca de 

algumas necessidades de comunicação dos jovens da minha geração e que podem 

interferir em suas identidades.  Depois de uma pesquisa bibliográfica acerca do 

problema tomei a inciativa de desenvolvê-lo neste projeto de pesquisa, mas faltava o 

objeto ou o que analisar. Os personagens dos filmes do americano Gus Van Santme 

chamaram a atenção por trazer certa inquietude e necessidade de expressar-se, 

tornando-se, portanto, o objeto do projeto. 

Para a formação acadêmica de um jornalista acredito ser importante este estudo 

sobre a comunicação do jovem contemporâneo. Ao mesmo tempo pretendo ampliar 

a discussão acerca dessa problemática representada pelo cinema.  

  

4. METODOLOGIA  

O primeiro passo é a revisão da bibliografia selecionada no projeto. A partir 

dos estudos dos autores mencionados é possível traçar um retrato teórico do jovem 

na contemporaneidade. Num segundo momento serão analisados os filmes de Gus 

Van Sant, e finalmente, os dois selecionados como objeto de pesquisa. É necessário 

ver os filmes e realizar uma decupagem rigorosa, identificando os ambientes, as 

expressões e figurino dos personagens, suas falas para identificar os traços da 

juventude representada pelo cineasta. 
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