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RESUMO 
 
 

O presente trabalho monográfico tem como objetivo obter uma definição de filme metapuzzle, 
um filme cuja a estrutura é composta por diversas complicações narrativas, a partir da análise 
de ideias propostas sobre puzzle film pelos principais autores no assunto (Warren Buckland, 
Elliot Panek, Thomas Elsaesser, David Bordwell e Allan Cameron) e uma interpretação 
baseada em puzzles físicos. O trabalho também busca identificar como estas complicações são 
construídas no universo fílmico através da narração, representação da diegese, montagem, uso 
de artifícios e temática e como estes filmes se diferenciam dos demais. Por fim, examinamos 
como Shane Carruth constrói esses puzzles em Primer, um filme de ficção científica de baixo 
orçamento que ganhou uma grande quantidade de seguidores devido a sua narrativa 
complexa, através da temática de viagem no tempo, estrutura não linear e linguagem técnica e 
como o advento de novas mídias e tecnologias permite que este fenômeno fílmico seja 
constantemente investigado.  
 
 
Palavras-chave: Puzzle film. Puzzle. Narrativa complexa. Cinema. Primer. Viagem no 

tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



ABSTRACT 
 
 
This monographic work has as its objective to find a definition of metapuzzle film, films 
whose structure is composed of various narrative complications, from the analysis of ideas 
proposed on puzzled film by leading authors on the subject (Warren Buckland, Elliot Panek, 
Thomas Elsaesser David Bordwell and Allan Cameron) and an interpretation based on 
physical puzzles. The work also seeks to identify how these complications are built in the 
filmic universe through narration, representation of diegesis, assembly, use of devices and 
themes and how these films are different from others. Finally, we examine how Shane Carruth 
builds these puzzles in Primer, a low budget science fiction movie of that has gained a lot of 
followers because of its complex narrative, through the time travel theme, non-linear structure 
and technical language and how the advent of new media and technologies allows this filmic 
phenomenon to be constantly investigated. 
 
 
Keywords: Puzzle film. Puzzle. Complex narrative. Cinema. Primer. Time travel. 
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INTRODUÇÃO 
 
  
 Filmes de modo geral, buscam entendimento, ou seja, que o espectador compreenda 

sua narrativa e faça sentido de sua estória. Para tanto, autores tendem a construir o filme com 

uma certa clareza e lógica. Em alguns casos são demasiadamente explicativos, em outros mais 

complicados, mas é de praxe que ao término de um filme você não precise retornar a ele para 

compreender sua estória ou tirar dúvidas restantes. A segunda, ou demais, visualizações de 

um filme são mais frequentemente por prazer, você gostou, se interessou, ou apreciou a 

estória ou mensagem de um filme suficientemente para querer passar por aquela experiência 

novamente. Nesse sentido, a maioria dos filmes possuem um fim em si mesmos. 

 Com o advento de novas mídias, em particular, da internet, o consumo de informações 

tem sido cada vez mais fragmentado, é difícil hoje em dia, ao menos diante de um 

computador, parar e se ater a um texto extenso sem perturbações, sejam elas do mundo real, 

como pessoas ao seu redor tentando comunicar com você, ou virtuais, como mensagens 

instantâneas, notificações ou alguma outra demonstração de urgência (frequentemente não 

urgente). É praticamente impossível ler um longo texto de uma só vez no computador, muito 

menos um livro. 

 Em um mundo de informações imediatas, onde informações são recebidas em pacotes 

cada vez menores1, é estranho imaginar que um modo de narrativa que exige do espectador 

atenção contínua, e por vezes releitura, seja cada vez mais frequente. O termo varia de acordo 

com os autores, mas nesta introdução vamos nos ater a puzzle films. Esta categoria, muito 

maleável, engloba filmes que possuem uma narrativa complexa, de difícil entendimento, e 

que por vezes não são capazes de serem compreendidas de uma só vez. 

 Podemos tentar dar diversas explicações para este fenômeno, como a expansão do 

mercado de videogames e jogos de computador. Alguns espectadores podem não mais se 

contentar com produtos que não exigem deles muito, ou qualquer, esforço. Em um jogo de 

videogame o jogador precisa desenvolver habilidades específicas e demonstrar maestria 

suficiente para passar dos níveis ou fases, caso seja incapaz ele não lhe será permitido avançar 

na narrativa. Jogos eletrônicos são, talvez, um dos únicos produtos que você compra e não é 

permitido de imediato acesso a todo o seu conteúdo, filmes não passam por este tipo de 

problema, você compra o ingresso e tem acesso a todo o material. Exceto puzzle films, talvez 

																																																								
1 No serviço Twitter, por exemplo, mensagens são limitadas a 140 caracteres, denominadas tweets. Facebook 
não é muito diferente, já que em postagens mais longas somente parte do texto é mostrada e o usuário precisa 
abrir para ler a informação completa. 



	 11	

uma alternativa a isso, fazem com que o espectador apesar de ter acesso a toda a informação 

contida na narrativa só é capaz de compreendê-la através de atenção e raciocínio lógico, ou 

seja, o espectador precisa ser inteligente o suficiente para compreender a estória que pagou 

para ver, um tipo de enigma audiovisual. 

 Esta nova abordagem que delega ao espectador a responsabilidade de reordenar ideias 

ininteligíveis de forma a estabelecer uma narrativa coerente talvez não seja tão nova assim, na 

verdade é tão antiga como o próprio cinema. Sendo assim, um fenômeno tão antigo e 

contemporâneo ao mesmo tempo, é estranho pensar que não exista muita bibliografia sobre o 

assunto em português. Para este trabalho foi preciso recorrer a material em língua estrangeira 

de fontes formais e informais, o que, de certa forma, reflete as características do próprio tema. 

Um produto que precisa ser compreendido através de atenção e pesquisa e por vezes de forma 

colaborativa, não delimitando quem pode fazer sentido disso, desde que seja dedicado e 

curioso o suficiente. 

 O presente trabalho, busca encontrar uma definição de puzzle film baseada em teorias 

apresentadas por outros autores, mas não se atendo a uma ideia específica. A partir dos pontos 

expostos é possível fazer um recorte de filmes que são ainda mais complexos e de difícil 

entendimento, o que é o foco deste trabalho, aqui denominados metapuzzles. 

 O termo puzzle é utilizado pelos autores para simplesmente dar nome a esta categoria 

de filmes. Aqui ele é utilizado de forma taxonômica, buscando classifica-los e cataloga-los de 

acordo com seus correspondentes puzzles físicos, e fazendo um outro recorte ainda mais 

restringente de filmes que contém mais de um puzzle caracterizador. Puzzle é muito utilizado 

como um termo para fazer referência a quebra cabeças, uma alusão a montagem desordenada 

desta narrativa, o trabalho propõe utilizá-lo em mais interpretações. 

 O trabalho é estruturado em três partes: definição, construção e aplicação. Esta divisão 

tem o propósito de permitir uma certa clareza do tema apresentado, já que não existe um 

consenso quanto ao assunto, deste modo é preciso primeiro estabelece-lo de acordo com 

preceitos lógicos, para então especificar como funciona e por fim analisar o seu 

funcionamento. 

 No primeiro capítulo é apresentado o conceito de puzzle film a partir de uma definição 

genérica e também de acordo com a interpretação de diversos autores, os principais do tema. 

A razão para isso é investigar os pontos de convergência e divergência entre os principais 

teóricos e partir disso poder traçar uma definição consistente, pelo menos para os filmes 

estudados. Também se faz uma categorização e exemplificação de puzzles físicos, que 

servirão de base para investigar os puzzles fílmicos. Até onde foi-se capaz de observar este 
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tipo de abordagem jamais foi utilizado, pelo menos no que diz respeito ao cinema, apontar a 

construção de enigmas cinematográficos a partir dos seus correspondentes físicos. Por último 

se traça um recorte dos filmes metapuzzle, uma categoria que surge a partir desta abordagem, 

para retratar filmes que são compostos de um conjunto de puzzles que precisam ser resolvidos 

para sua compreensão. 

 No segundo capítulo é examinado como esses puzzles são construídos no universo 

fílmico, através de três pontos específicos: categorias, artifícios e temáticas. É exposto através 

de exemplos de que forma um autor pode construir uma complicação na narrativa e, portanto, 

exigir do espectador sua resolução, tenta-se também distinguir de simples pontos que se 

resolvem no decorrer da narrativa. 

 No terceiro capítulo é feita uma análise de um filme específico, Primer, de acordo 

com os parâmetros que foram previamente apresentados. Primeiro a partir de uma possível 

interpretação do seu conteúdo, a fim de dar uma explicação lógica do seu conteúdo, para 

então localizar quais e como os puzzles se encaixam em sua narrativa. Este filme foi 

escolhido por conter uma grande quantidade de puzzles em sua construção, discutivelmente o 

filme mais complexo dos últimos anos e a mais inteligente2 narrativa de viagem no tempo. 

Primer não é o objeto dessa pesquisa, mas é o filme que melhor caracteriza e mais 

profundamente se refere ao tema, portanto servindo de exemplo ideal para a definição desta 

categoria. Por fim é exposto, apenas como observação, de que forma esses tipos de filmes 

podem ter uma sobrevida no espaço virtual. 

 O objeto deste trabalho, portanto são os filmes metapuzzle, uma categoria que surgiu a 

partir da observação deste fenômeno, e é criada para caracterizar um tipo específico de filme 

que de certa forma exige que o espectador o assista mais de uma vez para compreende-lo por 

completo. 

 Ao retratar este fenômeno, tentamos observar como a experiência cinematográfica tem 

sido influenciada por estas realidades virtuais, interações eletrônicas e linguagens digitais, de 

forma a construir uma forma de se expressar alterada (ainda que inspirada em suas próprias 

origens) e caracterizada por sua complexidade e interatividade. 

 

 

 

 
																																																								
2 O presente trabalho não pretende fazer um juízo de valor do material escolhido, os termos apresentados foram 
encontrados em artigos sobre o filme. 
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1. DEFININDO PUZZLE FILM 

 
 

Puzzle film não é um termo específico e exclusivo, não existe um consenso na categoria, 

dependendo do autor o termo pode ter interpretações diferentes, ou até mesmo nomenclaturas 

distintas, Jan Simons aponta que: 

 
Apesar de toda essa diversidade e das diferentes maneiras de encarar e acessar esse 
corpo de filmes, a maioria dos teóricos concordaria em classificar estes filmes sobre 
o predicado de narrativas complexas. No entanto, essa complexidade em si é um 
fenômeno um tanto complexo, já que cada autor parece ter diferentes filmes e 
diferentes aspectos de narrativa fílmica em mente. (SIMONS in BUCKLAND, 
2014, p. 17)3 
 
 

Apesar desta dificuldade é possível estabelecer que puzzle films são filmes que rejeitam 

técnicas de narrativa clássica e as substituem por narrativa complexa (BUCKLAND, 2009, p. 

1). Essa é uma definição abrangente e pode englobar praticamente qualquer filme, já que para 

enriquecer a experiência cinematográfica contemporânea e garantir a atenção do espectador 

diversos filmes empregam técnicas não convencionais de narrativa. 

Alguns autores, como Bordwell, reduzem o puzzle film a um caso especial de narrativa 

complexa onde certos artifícios utilizados enriquecem a complexidade da narrativa. No 

entanto, Bordwell chega a esta conclusão através da dissecação e explicação de determinados 

filmes, o que em si seria o próprio objetivo de um puzzle film, convidar o espectador a 

desconstruir a história e entender o motivo, lógica ou significado da película. 

Embora alguns teóricos caracterizem o Puzzle film como um fenômeno contemporâneo, 

esse não é necessariamente o caso. Casos de filmes que representam uma linguagem críptica e 

não-convencional existem desde os primórdios do cinema. Rashomon (Akira Kurosawa, 

1950), apresenta um enredo, um mistério em volta de um encontro sexual que pode ter siso 

um estupro e uma morte que foi um suicídio, ou um assassinato, que envolve diversos 

personagens apresentando narrações alternativas distintas, e as vezes contraditórias de um 

mesmo evento. Entre estes narradores está até mesmo um samurai morto que se comunica 

através de um médium4. 

																																																								
3	As citações de livros, artigos, dicionários ou qualquer outra fonte em língua estrangeira ao longo da monografia 
são de tradução própria.	
4 O termo efeito Rashomon, surgido posteriormente, descreve um fenômeno em que pessoas distintas 
interpretam de forma diferente um mesmo evento. O	termo é utilizado em diversas áreas do conhecimento, Karl 
G. Heider descreve o fenômeno entre etnógrafos, e para ele os conflitos gerados por este fenômeno são 
importantes para a própria etnografia (HEIDER, 1988, p. 74).	



	 14	

Ao estabelecer uma leitura estruturalizada, Bordwell exige que o espectador reveja o filme 

diversas vezes, para encontrar os traçados das bifurcações do enredo, o que não é comportado 

pela experiência cinematográfica, a apresentação de um filme continuamente em um espaço 

fechado. Puzzle films para serem entendidos precisam ser revistos e desconstruídos, o que 

excluiria determinados filmes desta classificação, isso será discutido mais adiante.  

Puzzle films vão além de apenas utilizar recursos narrativos mais complexos, tais filmes 

empregam deliberadamente enredos obscuros e narrativas não convencionais para confundir e 

desafiar o espectador, pode-se dizer que o objetivo deste gênero cinematográfico não é apenas 

de contar uma história, mas de jogar com o público. 

Para melhor definir o puzzle film é preciso estabelecer a definição dos principais teóricos 

no assunto e o sentido dos termos apresentados, como puzzle e narrativa complexa. 

 

 

1.1. OS MUITOS TIPOS DE PUZZLE FILMS E NARRATIVAS COMPLEXAS 

 

 

Aristóteles declara que “enredos são simples ou complexos”. Para ele, a poesia é uma 

imitação da vida, mas diferente do historiador o poeta não conta o que ocorreu, mas o que 

poderia ter ocorrido.  Ao estabelecer a mecânica de uma tragédia Aristóteles observa que  

 
Tragédia é uma imitação não só de uma ação completa, mas também de eventos 
terríveis e lamentáveis. Tal efeito é melhor produzido quando os eventos chegam a 
nós de surpresa; e o efeito é incrementado quando, ao mesmo tempo, eles seguem 
um pelo outro. O espanto trágico será então maior do que se eles ocorressem por si 
mesmos ou por acidente; por que mesmo coincidências são mais impressionantes 
quando tem um ar de planejamento (BUTCHER, 1898, p. 39). 
 
 

Ou seja, para que um enredo trágico seja bem-sucedido ele deve ser obtido através de 

causa e consequência dos eventos narrados na história, um evento causa outro que é a 

consequência dele, e quando esses eventos são ao acaso, ou desconexos, o enredo é então 

menos crível, e menos impactante. 

Seguindo esta definição, um enredo simples se faz quando “uma ação é única e 

contínua” e “quando a mudança de sorte acontece sem reversão5 (ou retratação) da ação e sem 

reconhecimento6 (BUTCHER, 1898, p. 39). 

																																																								
5 “Reversão é uma mudança pela qual o rumo da ação produz o oposto do efeito esperado, sujeita sempre a (...) 
regra de probabilidade ou necessidade” (BUTCHER, 1898, p. 41). 
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Alternativamente,  

 
Uma ação complexa é uma em que a mudança de sorte é acompanhada por tal 
reversão, ou por reconhecimento, ou ambos. Essas últimas devem surgir da estrutura 
interna do enredo, para que o que segue deva ser o resultado provável da ação 
anterior. Faz toda a diferença se um evento qualquer é um caso de propter hoc7 ou 
post hoc89 (BUTCHER, 1898, p. 39-40). 
 
 

Portanto, para Aristóteles o que torna um enredo complexo é a presença desses casos 

de “reversão” e “reconhecimento”. Ou seja, as ações de um personagem e a narrativa apontam 

para um resultado favorável (ou desfavorável), no entanto o resultado obtido é o completo 

oposto, mas garantindo-se que, apesar de surpreendente este resultado é lógico. Essa definição 

pode ser expandida de não apenas uma mudança entre sorte ou revés, para toda e qualquer 

mudança inesperada ocorrida no decorrer de uma narrativa, onde o espectador e/ou o 

personagem esperam um determinado resultado e o obtido é diferente, mas lógico e evidente a 

partir do momento que é apresentado, o plot twist. 

Outros teóricos, no entanto, estabelecem definições mais específicas de enredos 

complexos. 

 

 

1.1.1. Puzzle Plots (Warren Buckland10) 

 

 

Para Buckland, o enredo puzzle surge como uma terceira categoria, seguindo os 

enredos simples e  complexo de Aristóteles, “Um enredo puzzle, é intrincado no sentido de 

que o arranjo dos eventos não é só complexo, mas complicado e perplexante; os eventos não 

estão só entrelaçados11, mas embolados12” (BUCKLAND, 2006, p. 3). 

																																																																																																																																																																													
6  “Reconhecimento (…) é uma mudança de ignorância para conhecimento, produzindo o amor ou ódio entre as 
pessoas destinadas (…) a sorte ou azar. A melhor forma de reconhecimento é coincidente com a reversão” 
(BUTCHER, 1898, p. 41).	
7 Por isso (causalidade). 
8 Após isso (correlação). 
9 Post hoc, ergo propter hoc (após isso, portanto por causa disso), define uma falácia lógica que estabelece que 
porque dois eventos ocorreram em sucessão o anterior causou o seguinte, no entanto dois eventos isolados 
ocorridos em sucessão não garantem que a correlação da segunda com a primeira garanta a causalidade.	
10 Warren Buckland é Bacharel em estudo fotográficos, mestre em linguística e Ph.D. em estudos fílmicos além 
de autor diversos títulos em teoria fílmica. 
11 O termo original utilizado é interwoven, o que seria equivalente a malha de um tricot ou um crochê. Nesse 
sentido fazendo referência a um enredo contruído de forma a conectar as ações e eventos, formando uma figura 
lógica e de simples compreensão. 
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Portanto Buckland define o enredo Puzzle diferente da forma em que Aristóteles, que 

caracteriza o enredo complexo por mais camadas de causalidades, para um em que o autor 

deliberadamente busca complicações na narrativa: 

 
puzzle films são distintos no sentido de que quebram com as fronteiras do enredo 
clássico, mimético unificado. O puzzle film é composto por personagens não 
clássicos que praticam ações e eventos não clássicos. Puzzle films constituem um 
modo pós-clássico de representação e experiência fílmica não limitados pela 
mimese13 (BUCKLAND, 2006, p. 5). 
 

 
Mais especificamente ele demonstra que os puzzle films vão além do enredos 

complexos aristotélicos pois: 

 
Abraçam a não-linearidade, saltos temporais, e realidade espaço-temporal 
fragmentada. Esses filmes borram os limites entre diferentes níveis de realidade, 
estão repletos de lacunas, desilusões, estruturas labirínticas, ambiguidade e 
coincidências evidentes. Estão povoados por personagens que são esquizofrênicos, 
perdem suas memórias, são narradores duvidosos, ou estão mortos (mas sem que 
nós – ou eles – percebam). No final, a complexidade dos puzzle films operam em 
dois níveis narrativa e narração. Enfatiza o contar complexo (enredo e narração) de 
uma estória simples ou complexa (BUCKLAND, 2006, p. 6). 

 

 

1.1.2. Psychological Puzzle Film (Elliot Panek14) 

 

 

Elliot Panek estabelece o termo Psychological Puzzle Films para se referir a filmes que 

“promovem ambiguidade e flutuação narrativa súbita em detrimento de flutuações breves e 

isoladas e clareza da narrativa clássica” (PANEK, 2006) e os define como: 

 
Aqueles que possuem narrativas cuja a orientação de eventos no enredo a realidade 
diegética não é imediatamente clara, portanto criando dúvida na mente do 
espectador sobre quão confiável, informada, autoconsciente e comunicativa a 
narrativa é. Ao invés de instigar o espectador a perguntar questões sobre os 
personagens dentro da realidade diegética, a narrativa desses filmes instiga o 
espectador a questionar os relacionamentos entre personagem, narrativa, e a 
realidade social habitada pelo espectador. Esses filmes instigam o questionamento 
das qualidades de suas narrativas exibindo um ou mais dos seguintes: estruturação 
incomum de estória, violações de lógica causal, (...) ou lacunas não resolvidas na 

																																																																																																																																																																													
12 O termo utilizado nesse caso é entangled, que seria equivalente a fios quando se prendem ao acaso e são 
difíceis de soltar, portanto fazendo referência a um enredo que é propositalmente confuso e difícil de reconstruir.	
13	Aristóteles, estabelece dois significados para mimese: imitação (a cópia da natureza) ou emulação (adaptação 
da natureza para a criação de uma nova realidade).	
14 Elliot Panek é professor assistente da universidade do Alabama, bacharel em comunicação, mestre em estudos 
de mídia e Ph.D. em estudos da comunicação. 
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cadeia causal da estória. Espectadores podem atribuir essas características a 
personagens mentalmente instáveis ou um fenômeno “teoricamente empírico” como 
viagem no tempo (...) ou uma intenção autoral (...). A explicação para as 
características incomuns é geralmente resguardada nestes filmes e é respondida com 
graus variados de definição (PANEK, 2006). 

 
 
 Panek estabelece conexões entre esses filmes e os surrealistas e o cinema de 

vanguarda, como Bunuel, Vertigo de Alfred Hitchcock e o curta La Riviere du Hiboude 

Roberto Enrico.  

 Em sua definição Panek analisa dezessete filmes descrevendo suas narrativas, esses 

filmes são divididos em três categorias, “filmes cuja narrativa é enganosa através da duração 

do filme”, “narrativas que contém um só momento significativo na diegese em que a narrativa 

se revela ter sido enganosa” e “filmes que expõem personagens martirizados que ou viajam no 

tempo ou sofrem de problemas mentais severos” (PANEK, 2006) 

 Na primeira categoria é estabelecido que em alguns filmes a estranheza da narrativa é 

obtida através do fato que pela linguagem cinematográfica não é deixado devidamente claro 

onde existem alucinações, sonhos, flashbacks ou onde o filme está apresentando a realidade 

diegética. Em determinados filmes podemos ser levados a interpretar cenas erroneamente, ou 

apenas as cenas são apresentadas de forma ambígua, não deixando evidente a informação. 

 Essas ambiguidades podem ser obtidas através de diversos modos, como personagens 

mentalmente instáveis, que não compreendem completamente a natureza da realidade que 

habitam, ou o gênero não é definido claramente no filme (ele compara o filme 12 Monkeys, 

que não se apresenta claramente como uma ficção científica imediatamente). 

 No segundo grupo de filmes, certas cenas ou passagens são vistas primeiramente 

como reais, e no decorrer do filme é estabelecido que estas cenas não passam de uma 

alucinação ou fantasia, em alguns casos contemplando todo o escopo narrativo do filme.  Em 

diversos filmes certas revelações modificam toda a realidade estabelecida pelo filme. 

Em outros filmes apenas alguns detalhes, personagens ou elementos são alucinações. 

Essas cenas exigem que “ a audiência não só deve se perguntar quais cenas são imaginadas, 

mas também quais elementos de cada cena são reais” (PANEK, 2006). 

Na maioria destes filmes a narrativa não é confiável, no decorrer do filme, ou mesmo 

no final, o autor irá estabelecer a realidade ou entregar o objeto ou personagem da alucinação, 

no entanto em certos filmes essa resposta nunca é dada, tornando-os ambíguos. Esse efeito é 

melhor alcançado quando a narrativa é capaz de apresentar evidências, não conflitantes de que 

duas ou mais interpretações são possíveis. 
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Um diretor especificamente se destaca na capacidade de criar narrativas ambíguas, 

David Lynch, cujos filmes instigam a audiência a “procurar respostas que o filme não 

fornece” (PANEK, 2006). 

Por último, Panek usa o tema de viagem no tempo para esclarecer os diferentes níveis 

de ambiguidade que um filme pode conter. Certos filmes não deixam evidente o caso de uma 

viagem no tempo (como Donnie Darko) e outros filmes fazem uso de elementos narrativos e 

visuais para estabelecer essa temática (como The Butterfly Effect). 

 

 

1.1.3. Mind-Game Film (Thomas Elsaesser15) 

 

 

Pensando certos filmes como uma tendência ou fenômeno cinematográfico, Elsaesser 

apresenta o conceito de Mind-Game films, que ele define como “filmes que estão ‘jogando 

jogos’, em dois níveis”: filmes onde personagens jogam jogos com outros personagens “sem 

que eles saibam que estão jogando ou sem saber quem está jogando estes jogos com eles” e 

“filmes que jogam com a audiência, porque certas informações cruciais são retidas ou 

apresentadas ambiguamente” e ainda outros filmes “ colocam a ênfase em mente 

apresentando personagens cuja condição mental é extrema, instável ou patológica” nesta caso 

o jogo é com a “percepção de realidade da audiência (e dos personagens” (ELSAESSER in 

BUCKLAND, 2009, pg. 14) 

Portanto a definição de Elsaesser é muito mais abrangente, incluindo filmes, no 

primeiro nível, que se enquadram em uma narrativa clássica, inclusive com enredo em três 

atos e dois pontos de virada (por exemplo, The Silence of the Lambs, onde Hannibal Lecter 

parece jogar com a personagem Clarice Starling), e pode incluir uma variedade de filmes de 

detetive que em geral centram em um jogo de “gato e rato”. Neste primeiro nível apresentado 

o jogo se apresenta dentro do contexto da história, onde o espectador é apenas observador, e o 

único jogo em que participa seria tentar solucionar o caso antes do personagem, raramente o 

autor do filme induz o espectador a um resultado errôneo. No entanto o teórico se concentra 

em filmes que são menos tradicionais no que tange a narrativa. 

																																																								
15 Thomas Elsaesser é professor estudos de filme e televisão na Universidade de Amsterdã, historiador fílmico, 
bacharel em literatura inglês e doutor em literatura comparada, além de autor de diversos títulos em teoria 
fílmica. 
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Mind-Game Films, podem pertencer ou ter “afinidade” com gêneros cinematográficos 

distintos (portanto uma dificuldade em definir este fenômeno como um gênero), mas além de 

“tratar de assuntos comuns a estes gêneros cinematográficos” eles também lidam com “ 

problemas epistemológicos e dúvidas ontológicas” além de “um deslumbramento com a 

desorientação ou enganação dos espectadores (além de detalhes cuidadosamente escondidos 

ou excluídos por completo, que em geral são pontos de virada ou finais surpreendentes)”. 

(ELSAESSER in BUCKLAND, 2009, pg. 15) 

 Elsaesser também categoriza os filmes para melhor analisa-los, nesse caso de acordo 

com a temática ou motivo (embora garantindo que essa categorização jamais será capaz de 

englobar todo e qualquer filme): “onde o protagonista participa (...) em eventos cujo 

significado ou consequência lhe escapam”, “o protagonista parece desiludido ou enganado 

sobre a diferença entre realidade e a sua imaginação” sem que haja uma “marcação subjetiva” 

evidente entre a realidade diegética e a ilusão, “o protagonista tem um amigo, mentor ou 

companheiro que acaba sendo imaginado”, onde o personagem se põe a questão 

epistemológica fundamental de “quem sou eu e o que é a realidade”, onde “não só o herói é 

incapaz de distinguir entre mundos diferentes, mas também não é consciente de que possam 

haver universos paralelos (...) até certo momento no filme” e pro fim “uma personagem é 

persuadida de que (...) que está iludido  [quanto a um evento] (...) ou auto iludido (...) e insiste 

em manter essa desilusão e é eventualmente provado estar certo ao revelar uma conspiração” 

(ELSAESSER in BUCKLAND, 2009, pg. 17-18). 

 

 

1.1.4. Forking Path Narrative (David Bordwell16) 

 

 

Bordwell apresenta o conceito de forking path (caminho em bifurcação), um caso de 

narrativa comum em cinema experimental, através de “usos complicados de tempo e ponto de 

vista” (BORDWELL, 2007, p. 172). 

O forking path consiste de um momento específico no filme “um ponto fixo (a 

bifurcação)” onde “alegadamente se apresentam linhas de ação mutualmente exclusivas, 

levando a futuros diferentes” (BORDWELL, 2007, p. 172). 

Bordwell limita “sete convenções de contos em pontos de bifurcação”:  
																																																								
16 David Bordwell é teórico e historiador fílmico, Ph.D., pela Universidade do Iowa e autor de quinze títulos na 
área de cinema. 
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 “Pontos de bifurcação são lineares”, embora se considere que ao tratar de realidades 

paralelas se imagina que as alternativas são muitas, evidentemente infinitas, em filmes desse 

estilo as realidades alternativas são limitadas, em certos casos como Sliding Doors, se 

mantendo em apenas duas realidades alternativas. Nos filmes em que ele considera, a partir do 

ponto de bifurcação “cada caminho, após se divergir, adere a uma linha de causa e efeito 

estrita. Não há, usualmente, outro desdobramento depois da primeira bifurcação 

(BORDWELL, 2007, p. 174-175). 

“As bifurcações são anunciadas”, frequentemente durante a narrativa personagens 

fazem referência as escolhas feitas, ou não feitas, frequentemente nos filmes as bifurcações 

surgem onde o personagem precisa fazer uma escolha ou por uma fração de segundos é 

incapaz de fazer uma escolha (pegar um trem, por exemplo). “Para reforçar esses pequenos 

anúncios, a narrativa de cada filme claramente identifica os pontos de bifurcação – um tipo de 

botão de reset destacado, usualmente enfatizando questões de timing” (BORDWELL, 2007, 

p. 176). 

“Caminhos bifurcados se intersectam cedo ou tarde” (BORDWELL, 2007, p. 176), 

personagens e trechos da estória reaparecem em cada um desses novos caminhos, em alguns 

momentos exatamente iguais, ou sobre diferentes circunstância devido as condições das 

escolhas feitas pelo protagonista. 

“Contos em ponto de bifurcação são unificados por dispositivos de coesão 

tradicionais”, esses dispositivos de coesão são “táticas que conectam passagens (...) cena a 

cena ou entre um grupo de cenas e outro”. Bordwell define dois principais como 

“compromissos” e “prazos”. Um personagem precisa cumprir um compromisso em um certo 

prazo, se ele perder o prazo nulifica o compromisso e, portanto, abre outra possibilidade, os 

espectadores são capazes de compreender facilmente essas bifurcações marcadas, e a partir 

delas conseguem distinguir uma a outra quando elas se intercalam no decorrer do enredo. 

(BORDWELL, 2007, p. 179) 

“Caminhos bifurcados frequentemente ocorrem paralelamente”, já que os filmes em 

geral mantêm a mesma locação e os mesmo personagens, as bifurcações acabam sendo 

“nítidas variações” entre si. (BORDWELL, 2007, p. 180) 

“Todos os caminhos não são iguais; o último tomado, ou completado, pressupõe os 

outros”, frequentemente os filmes fazem uso de elipses para evitar a repetição de momentos 

iguais, principalmente os que levam a bifurcação, deixando apenas evidente que se referem 

aos momentos específicos apresentados anteriormente. Essas “narrativas tendem a tratar 
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informações que aprendemos em um mundo como um acontecimento condicional o que é 

mostrado mais adiante em outro” (BORDWELL, 2007, p. 182) 

“Todos os caminhos não são iguais; o último tomado, ou completado, é o menos 

hipotético”, Bordwell observa um certo derramamento de informações entre uma realidade e 

outra, como se o personagem estivesse aprendendo e retendo informações entre esses 

universos paralelos, e de certa forma a última realidade apresentada seria a mais próxima do 

real, ou seja, a que ele “realmente escolheu” (BORDWELL, 2007, p. 183). 

 

 

1.1.5. Modular Narratives (Allan Cameron17) 

 

 

Em uma descrição de um fenômeno contemporâneo, que pode incluir a definição de 

Bordwell, Cameron apresenta o conceito de narrativa modular: 

 
Desde o começo dos anos 1990, o cinema popular tem mostrado uma virada para 
complexidade narrativa. Em muitos casos, essa complexidade tem tomado a forma 
de uma estética de banco de dados, onde a narrativa é dividida entre segmentos 
discretos e subordinados a articulações complexas. Esses filmes que estou chamando 
de “narrativas modulares”, articulam um sentido de tempo como divisível e sujeito a 
manipulação. “Narrativa modular” e “narrativa de banco de dados” são termos 
aplicáveis a narrativas que trazem à tona a relação entre temporalidade da estória e a 
ordem de sua narração. (…) Em sua forma fílmica, narrativa modular ou em banco 
de dados vai além do uso clássico de flashback, oferecendo uma série de peças 
narrativas desarticuladas, frequentemente ordenadas radicalmente de forma não 
cronológica através de flashforwards, repetição ostensiva ou uma desestabilização 
da relação entre presente e passado. (CAMERON, 2008, p. 1) 
 

 
 Cameron relaciona essa tendência ao aumento do acesso a novas tecnologias e da 

popularização da internet. Essa linguagem de “banco de dados” fílmica surge a partir de uma 

mudança de pensamento influenciada justamente por essa imersão tecnológica, levando a 

interatividade e acesso fragmentado a informação para a linguagem do cinema. 

 Embora a temática dos filmes possa incluir conceitos tecno-científicos, em muitos 

casos o gênero e tema dos filmes podem variar (como por exemplo o neo-noir criminal Pulp 

Fiction e a comédia romântica Groundhog Day).  

 Cameron define uma “tipologia da narrativa modular cinemática” (CAMERON, 2008, 

p. 6) dividindo em quatro grupos, que podem se intercalar: 

																																																								
17 Allan Cameron é pesquisador é autor na escola australiana de televisão e rádio e autor de diversos artigos 
sobre narrativa complexa. 
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 “Narrativas anacrônicas” quebram com a estruturas narrativas clássicas, onde os 

flashbacks e flashforwards estão subordinados a uma linha temporal principal original 

hierárquica, ou seja, uma linha temporal “normal” onde a maior parte da história se passa, que 

então é quebrada por pequenas passagens ou no futuro ou no passado que apresentam 

determinados conceitos pertinentes a história. No entanto certos filmes apresentam uma 

narrativa desordenada de tal forma que não deixa evidente qual seria o momento original da 

história, ou desorienta o espectador no sentido de não ser capaz de observar qual a ordem 

exata dos acontecimentos expostos na narrativa. “Esses filmes desestabilizam a hierarquia das 

primeiras narrativas e segundas narrativas, de modo que nenhuma linha temporal é capaz de 

estabelecer uma dominância clara” (CAMERON, 2008, p. 6). 

 “Narrativa em bifurcação”, similar ao conceito apresentado por Bordwell, “essas 

narrativas criam saltos disjuntivos, não só entre presente, passado e futuro, mas também entre 

temporalidades alternativas (CAMERON, 2008, p. 10).  

“Narrativas episódicas”, que se referem a “estruturas que enfraquecem criticamente ou 

incapacitam as conexões causais da narrativa clássica”. Cameron ainda divide as narrativas 

episódicas em dois grupos (1) “Séries abstratas” e (2) “Antologias” (CAMERON, 2008, p. 

13). 

Incomum no cinema comercial, ou de circuito, as “séries abstratas” possuem 

geralmente uma narrativa tradicional, no entanto essa narrativa é fragmentada e reorganizada 

de forma aleatória, ou seguindo um padrão apresentado pelo filme (nos exemplos dados, em 

ordem alfabética ou numérica) que não condizem com a temporalidade exposta na estória. 

A “antologia consiste em uma série de contos curtos que são aparentemente 

desconexos mas dividem o mesmo espaço diegético” (CAMERON, 2008, p. 14). Esse espaço 

diegético pode se apresentar em diversos modos, seja em um espaço físico (como um mesmo 

prédio) ou um espaço temporal (narrativas desconexas ocorrendo ao mesmo tempo em 

espaços distintos), a característica fundamental é que essa forma de apresentação leve o 

espectador a apreciar as narrativas tanto individualmente quanto unificadas (a relação delas 

unicamente, e a relação delas entre si). 

 Similar as narrativas em bifurcação, as antologias podem seguir um conceito de 

fragmentação, mas nesse caso não pela criação de múltiplas realidades temporais, mas sim em 

trocar o foco narrativo de personagem. A narrativa acompanha um personagem específico até 

um certo momento narrativo onde passa a acompanhar outro personagem cuja a realidade não 

está necessariamente relacionada ao anterior. 
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“Narrativas em tela dividida” como o nome já exemplifica consiste em produções que 

são apresentadas como duas ou mais narrativas que ocupam a tela simultaneamente por toda 

ou pela maior parte da duração do filme. Muitos filmes apresentam essa ideia de tela 

compartilhada, no entanto por um curto período em cenas como telefonemas ou realidades 

alternativas (como no caso de 500 days of summer, onde as expectativas do personagem e a 

realidade são apresentadas ao mesmo tempo, dividindo a tela). No caso dessas narrativas, não 

são apenas um artifício narrativo em uma cena, mas uma característica do filme em si. 

 

 

1.2. O QUE É PUZZLE 

 

 
Puzzle é usualmente traduzido como quebra-cabeças, e por quebra-cabeças a primeira 

imagem que normalmente se tem é do quebra-cabeça de montagem, peças de formatos 

variados que precisam ser montadas para formar uma figura. No entanto Puzzle é muito mais 

abrangente do que o quebra-cabeça de montagem. Puzzle, como substantivo, pode ser 

definido como “um jogo, brinquedo, ou problema desenvolvido para testar inteligência ou 

conhecimento” (STEVENSON e LINDBERG, 2010) ou “uma pessoa ou coisa que é difícil de 

entender ou explicar; um enigma” (STEVENSON e LINDBERG, 2010), o quebra-cabeças 

como é conhecido no Brasil seria o Jigsaw Puzzle, que em inglês também possui um uso 

coloquial como: “um mistério que só pode ser resolvido através da montagem de vários 

pedaços de informações” (STEVENSON e LINDBERG, 2010) 

Henry Ernest Dudeney18 (1908, p. xii-xiii), divide os puzzles recreativos em duas 

categorias: puzzles que são construídos a partir de princípios interessantes ou informativos e 

puzzles que não contém princípio algum (o quebra-cabeças por exemplo, que se trata apenas 

de uma figura cortada em pedaços aleatoriamente para ser colocada em ordem), mais 

especificamente ele diz que a primeira categoria evolui para o entretenimento da mente sã e a 

segunda é recomendada para aqueles de mente fraca.  

Embora essa seja uma descrição superficial fica claro que os puzzles não podem ser 

contidos em uma única categoria, de certa forma eles podem ser configurados por sua 

																																																								
18 Henry Ernest Dudeney (10 de Abril de 1857 – 23 de Abril de 1930) foi um autor e matemático inglês que se 
especializou em puzzles lógicos e jogos matemáticos. Ele é conhecido como um dos maiores criadores puzzles 
matemáticos da Inglaterra.  
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dificuldade lógica (do mais fácil até o mais difícil19) ou em categorias conforme a sua 

concepção, o que é mais interessante para esta monografia. 

O problema de classifica-los em categorias é que um puzzle pode ocupar mais de uma 

categoria distinta, como explica Professor Louis Hoffman20: 

 
As principais dificuldades que encontrei ao compilar a presente coleção foram 
nomenclatura e classificação. Em vista das variedades de gostos, alguns preferindo 
matemáticos, outros problemas mecânicos – uma pessoa o teste de uma habilidade, 
outra um exercício de paciência – pareceu desejável ter o máximo de categorias 
possíveis. Por outro lado, quanto maior a quantidade de divisões, o mais difícil se 
torna atribuir um determinado puzzle a uma ou outra. Em muitos casos o mesmo 
item pode com as mesmas propriedades ser classificado em quaisquer de várias 
categorias. 
Nomenclatura apresenta ainda maiores dificuldades. O mesmo título é 
frequentemente aplicado, com mais ou menos adequação, a dois ou três puzzles 
diferentes. Por exemplo, existem uma meia-dúzia de puzzles em “cruz”21, mais ou 
menos diferentes, no entanto todos tendo direito digno ao título, sendo 
indistinguíveis de outro. (HOFFMANN, 1893, p. vii) 

 
 
 Como o objetivo ao classificar os puzzles é apenas introduzir as diversas formas que 

eles podem ser concebidos, e não determinar a categoria de um puzzle específico, esta 

classificação é suficiente; 

 Puzzle mecânico: Um puzzle apresentado como um conjunto de peças mecanicamente 

interligadas. Neste puzzle o problema pode ser apresentado das seguintes maneiras: de 

montagem (o puzzle é apresentado com peças soltas e o objetivo é obter uma determinada 

figura, como por exemplo o tangram22, ou organizadas de forma a caber em um determinado 

recipiente, aparentemente pequeno demais para conter todas as peças), desmontagem (o 

objetivo é abrir ou separar em partes um determinado objeto, incluindo puzzles com 

mecanismo de abertura secretos ou peças metálicas conectadas), interconectados (uma ou 

mais peças mantém as demais juntas, ou as peças são mutualmente autossustentáveis. O 

objetivo é desmontar completamente e remontar o puzzle), desembaraçamento (o objetivo é 

desembaraçar um metal ou uma corda de um objeto), dobra (o objetivo é dobrar um pedaço de 

																																																								
19 Apesar de ser comum em livros e revistas de passatempos, classificar puzzles por dificuldade pode ser 
considerado muito arbitrário, já que a dificuldade de resolução de um puzzle depende mais da pessoa 
solucionando e de seus conhecimentos prévios do que do puzzle propriamente dito, e também por sua 
originalidade, puzzles complexos tendem a se tornar mais fáceis com o passar do tempo, como por exemplo o 
cubo de Rubik, que levou mais de um mês para ser solucionado pelo próprio inventor, mas hoje já é solucionado 
facilmente através de algoritmos, o recorde de resolução é de menos de 5 segundos. 
20	Louis Hoffman é o pseudônimo de Angelo John Lewis, um advogado inglês, e principal autor de mágicas, 
jogos e puzzles da sua época.	
21 Puzzle em cruz é qualquer puzzle em que nele se inclua uma intersecção (a palavra cruzada é um exemplo de 
puzzle em cruz, no caso intersecção de letras e palavras). 
22 Tangram é um puzzle geométrico chinês consistindo de um quadrado cortados em sete peças que podem ser 
organizadas para formar várias outras formas.	
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papel de forma a obter uma determinada figura), tranca (abrir uma tranca que contém um 

mecanismo de travamento incomum), vasos (o objetivo é beber ou esvaziar um determinado 

recipiente sem derramar o líquido), objetos impossíveis (são objetos que aparentemente são 

impossíveis de serem feitos, como por exemplo uma navio em uma garrafa, o objetivo é 

descobrir como tais objetos foram feitos), sequência de movimentos (através de diversos 

movimentos o puzzle deve ser montado em uma forma específica, por exemplo o cubo de 

Rubik23). 

 Puzzle de transporte ou logística: o objetivo é mover pessoas ou objetos através de um 

determinado terreno, seguindo um conjunto de regras específico (como por exemplo 

atravessar um rio ou uma ponte), geralmente o jogador precisa mover objetos em um espaço 

restrito. Em puzzles do tipo circuito o próprio jogador, ou um objeto que o representa 

completa o circuito, entre estes puzzles estão Labyrinth (caminho tortuoso sem becos sem 

saída), Maze24 (diversas vias determinadas com becos sem saída), sokoban (empurrar objetos 

para locais determinados), eliminação (os objetos devem ser eliminados). Puzzles de 

deslizamento, onde peças devem ser deslizadas para formar uma figura específica (um 

exemplo muito comum é o puzzle de 15 peças, um quadrado 4x4 onde as peças devem ser 

deslizadas em determinada sequência para obter uma figura especifica ou colocar os números 

de 1 a 15 em ordem). 

 Puzzle situacionais: também conhecido como puzzle de sim e não. Uma situação é 

apresentada, e através de perguntas de resposta sim ou não o jogador precisa deduzir a 

resposta. 

 Puzzle de palavras: são puzzles, escritos, falados ou de tabuleiro com o objetivo de 

testar a habilidade linguística ou explorar suas propriedades. A categoria pode ser subdividida 

em reorganização de letras (formar palavras a partir de determinadas letras, como por 

exemplo anagramas), enigmas (um determinado enigma é apresentado e a palavra deve ser 

obtida, entre eles estão as palavras cruzadas e criptogramas), estruturalizados (são focados na 

semântica da palavra, como por exemplo charadas); 

 Puzzles matemáticos: cuja a solução se dá através de processos matemáticos, se 

subdivide em numéricos, aritméticos, algébricos, combinatórios, analíticos, diferenciais, de 

																																																								
23 O cubo de Rubik, originalmente chamado de cubo mágico, é um puzzle combinatório 3D inventado por Erno 
Rubik, um escultor e professor de arquitetura. No cubo, cada um dos seis lados é dividido em 9 pequenos 
quadrados coloridos, cada lado possui uma cor distinta: branco, vermelho, azul, laranja, verde e amarelo. Um 
mecanismo de pivô central permite que cada face gire independentemente misturando as cores, para solucionar o 
puzzle cada face deve ser composta por uma única cor. 
24 Em português ambas as palavras são traduzidas como labirinto, portanto a nomenclatura original foi utilizada 
para melhor esclarecer as diferenças entre os dois tipos. 
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probabilidade, revestimento, organização, dissecção, de tabuleiro, de xadrez, nós, teoria 

gráfica. 

 Puzzle de 0 jogadores: são puzzles que não possuem jogadores conscientes, em geral 

relacionados a puzzles ou jogos cujos os jogadores são programas de computador ou 

inteligências artificiais, mas abrangem qualquer tipo de jogo que não dependa da ação 

humana, decididos por sorte ou acaso. 

 Puzzles impossíveis: embora não seja uma categoria especificada pela natureza do 

problema apresentado, é característica por ser um puzzle cuja a solução é estabelecer que não 

existe solução possível sem que se quebre qualquer uma das regras especificadas. Nesse 

puzzle o objetivo é descobrir, ou provar25, que não existe solução possível. Dentre tais puzzles 

estão problemas matemáticos, como por exemplo o último teorema26 de Fermat27. 

Metapuzzle: um puzzle que une diversos tipos de puzzle. Neste caso diversos 

problemas devem ser solucionados para se obter uma solução, como por exemplo um texto 

criptografado cuja a tradução é um enigma, a complexidade do puzzle é determinada pela 

quantidade de camadas que possui. 

 

 

1.3. O FILME METAPUZZLE 

 

 

A partir desses conceitos de narrativa complexa, puzzle films e puzzles é possível 

estabelecer uma nova categoria, que eu nomeio metapuzzle. 

Como foi exposto, em puzzles, o metapuzzle se caracteriza como um puzzle que une 

diversos outros puzzles, aumentando a sua complexidade e dificultando a sua solução. 

Portanto, o metapuzzle opera em duas ou mais camadas de problematização, para se obter a 

resolução do enigma é preciso solucionar cada um dos problemas apresentados, ou seja, uma 

primeira resolução apenas leva a um outro puzzle. 

																																																								
25 Uma prova matemática não pode ser estabelecido apenas por tentativa e erro, mas é necessário apresentar uma 
formulação que estabeleça que para todo e qualquer caso a conjectura é satisfeita. Em muitos casos a dificuldade 
não é perceber a impossibilidade de determinado problema, mas obter uma solução geral. 
26 Em teoria numérica, a conjectura de Fermat estabelece que dados três números inteiros positivos a, b e c 
nenhum valor satisfaz a equação an + bn = cn para qualquer valor de n inteiro maior do que 2. Os casos cujo n=1 e 
n=2 possuem infinitas soluções. Foram necessários 358 anos para obter uma prova para esta conjectura, 
apresentada em 1637 na margem de uma cópia do livro Arithmetica, obtida em 1994 por Andrew Wiles. 
27 Pierre de Fermat (1601-1665) foi um advogado e matemático francês, famoso por suas contribuições nas áreas 
de cálculo, geometria analítica, probabilidade, ótica e teoria numérica. 
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Para os puzzle films, como anteriormente foram mostrados, os enredos são apresentados 

de forma a envolver o espectador em confusões narrativas, que se resolvem no final do filme 

de uma forma ou de outra. A complicação se encontra no decorrer da estória, uma primeira 

vista do filme permite ao espectador se envolver nesta narrativa e ser enganado pelo autor, e 

uma segunda vista dá a ele a possibilidade de observar onde o autor escondeu as pequenas 

dicas e pistas de sua confusão narrativa. Estes filmes, portanto, por mais complexos que 

pareçam trabalham com apenas uma camada de complicação e uma vez vistos são 

compreendidos. 

Já o conceito de metapuzzle distingue uma parcela desses filmes, onde a complexidade 

do filme garante que em uma primeira vista o espectador seja deixado apenas com mais 

questões a serem resolvidas. Isso é obtido através da introdução de mais de uma camada de 

complexidade e sem que o autor apresente no filme uma resolução para o enigma 

apresentado, ou seja, uma explicação fílmica.28 

Essas camadas são obtidas através do uso de diversos dos artifícios apresentados pelas 

definições anteriores, por exemplo, um filme que contenha um enredo em bifurcação e um 

personagem com uma patologia, e preciso primeiro estabelecer que este enredo não 

necessariamente apresenta uma distinção entre a realidade diegética do personagem e uma 

ilusão, e só ao término do filme esta lógica será apresentada, somente obtendo essa resolução, 

é possível estabelecer o que cada uma dessas bifurcações significa. 

É importante ressaltar que esta segunda vista (ou terceira, ou mais) do filme não é 

necessariamente uma exigência do filme, é apenas uma possível consequência da complicação 

apresentada para o espectador mais interessado. Na maioria dos casos, e dos filmes 

apresentados aqui, esta confusão é justamente o que o autor procura, e não especificamente a 

resolução do enigma. Devido a isso, muitos filmes metapuzzle sofrem de um problema 

específico, por que o filme convida o espectador a repetidas observações ele se torna 

vulnerável em evidenciar seus erros e lacunas narrativas. 

Memento29 30(Christopher Nolan, 2000), exemplifica este tipo de filme nitidamente. O 

filme é apresentado em duas séries de sequências que se intercalam: uma em preto e branco 

																																																								
28	Diferentemente de textos, filmes não podem se usar de certos artifícios como notas de rodapé, tudo que 
precisa ser apresentado ou explicado precisa ser feito através da arte da narrativa, seja através de diálogos entre 
personagens, mais subjetivos ou objetivos (como um personagem explicando uma situação para outro), visual 
e/ou sonoramente.	
29 O título do filme em português é amnésia, a condição neuropsiquiátrica do personagem. Memento (do latim, 
lembre, imperativo de memini, eu lembro) é melhor traduzido como souvenir, um objeto guardado como uma 
lembrança de uma pessoa, lugar ou evento (as fotografias, anotações e tatuagens de Shelby). 
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que é mostrada em ordem cronológica, em relação a sequência original, e uma colorida que é 

apresentada em ordem reversa (simulando a patologia do personagem que sofre de amnésia 

anterógrada31, inicialmente, de forma mais específica na primeira sequência, o espectador tem 

a reação semelhante ao personagem de não saber o que se passou anteriormente, no entanto o 

espectador é capaz de construir uma memória, mesmo que reversa, o que é impossível para o 

protagonista).  

Portanto, a primeira camada de complicação do filme é sua ordem cronológica, o 

espectador precisa tomar ciência da não-linearidade da narrativa apresentada no filme, e então 

mentalmente reconstruir a estrutura para compreender a estória. A segunda camada se dá na 

característica do narrador. 

 Memento narra a busca de Leonard Shelby pelo segundo assassino de sua esposa, a 

polícia acredita que um assassino, que Leonard matou, agiu sozinho, mas Leonard defende a 

tese de uma segunda pessoa envolvida. Através de um sistema de anotações, tatuagens e 

fotografias (polaroids32), Leonard conduz sua própria investigação. A pergunta, 

aparentemente respondida no princípio do filme é “quem matou a esposa de Leonard”, e o 

decorrer do filme demonstra como Leonard encontrou o assassino, no entanto, Leonard é um 

narrador duvidoso, em algumas das passagens é possível observar que o que Leonard diz não 

necessariamente corresponde com a realidade diegética, fazendo com que a simples 

reordenação das passagens no filme seja insuficiente para resolver o enigma, essa, portanto, e 

a segunda camada de complicação do filme, tornando-o um metapuzzle. 

 

																																																																																																																																																																													
30 O filme é baseado em um argumento de Jonathan Nolan, memento mori (uma frase em latim que significa 
lembre-se que você é mortal), remetendo a falibilidade ou a incapacidade do personagem.	
31	Amnésia anterógrada é a perda da habilidade de formar novas memórias, levando a uma inabilidade parcial 
ou total de relembrar o passado recente, apesar das memórias a longo prazo formadas antes do evento que 
causou a amnésia permanecerem intactas. Em comparação, a amnésia retrógrada é a perda parcial ou total da 
memória antes do evento, mas o sujeito mantém a capacidade de formar novas memórias.	
32 Polaroids é o termo pelo qual fotografias instantâneas são referidas, no filme o fato de serem instantâneas é 
particularmente importante, como o personagem é incapaz de criar um registro de suas memórias mentalmente 
as fotos instantâneas são sua alternativa para um registro mental, um registro físico, através de fotografias 
anotadas. 
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Fig. 1: Representação gráfica da estrutura temporal de Memento. A curvatura do gráfico representa a linha 
temporal em ordem cronológica e as setas apresentam a ordem em que são mostradas ao espectador. O lado em 
cinza representa as sequências apresentada em ordem cronológica em preto e branco e o lado em dégradé as 
sequências em colorido que são apresentadas em ordem reversa. 

 
 

 Para o espectador médio uma primeira vista do filme é insuficiente para a completa 

compreensão da história, como o filme está fora de ordem cronológica quando se descobre 

que um determinado objeto ou passagem é importante para a narrativa a cena já se passou e o 

espectador não observou com atenção o detalhe, favorecendo assim na resolução da narrativa. 

A partir de uma segunda vista, já sabendo que o narrador é duvidoso, e as passagens onde o 

que ele diz não condiz com o que se passa é possível observar com atenção os detalhes e 

chegar a conclusões mais específicas quanto ao filme. 

 O crítico Roger Ebert observa: 

 
O dispositivo de Nolan de contar a história de trás para frente, é simplesmente isso – 
um dispositivo. Não reflete a maneira como Leonard pensa. Ele ainda opera em 
tempo cronológico, e não sabe que ele está em um filme em tempo-revertido. O 
tempo reverso profundo e abismo do filme é para o nosso entretenimento e não tem 
nada que ver com a sua condição. Na verdade, pode até fazer com o que o filme seja 
esperto demais para seu próprio bem. Eu o vi duas vezes. Na primeira vez, eu pensei 
que precisaria assistir uma segunda vez para entender tudo. Da segunda vez, eu 
descobri que um maior entendimento ajudou no nível do enredo, mas não 
enriqueceu minha experiência visual. Uma vez é o certo para este filme. Confusão é 
um estado que ele pretende estar (EBERT, 2001). 
 
 

 Memento é um exemplo eficaz desta nova categoria, embora seu objetivo não seja 

construir um enigma cinematográfico, ele é eficiente em fazer justamente isso. Ao trabalhar 

em diversas camadas de complicações o filme constrói um enigma que só é capaz de ser 

solucionado através de repetidas observações do filme. 
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 Em muitos casos esse enigma é criado por consequência do gênero cinematográfico 

(policial ou ficção científica), que acaba favorecendo a narrativa do filme, ou pelo interesse 

artístico ou estético do autor. No caso de Memento, ambos, é um filme de suspense 

investigativo, que convida ao espectador a entrar em um estado de confusão. 

 Portanto é impossível definir metapuzzle como um gênero cinematográfico, essa 

categoria surge de uma experiência fílmica e é, portanto, consequência de uma nova 

linguagem narrativa, anteriormente apresentada pelos outros teóricos. 

 É preciso então estabelecer quais camadas de complicação que existem, como elas se 

formam, como se relacionam, para demonstrar de qual forma elas trabalham para construir 

um metapuzzle. 
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2. A CONSTRUÇÃO DO PUZZLE FÍLMICO 

 

 

Um puzzle fílmico consiste de um enigma que precisa ser compreendido pelo 

espectador para dar continuidade à compreensão da narrativa cinematográfica. Este Puzzle 

pode ser obtido de diversas formas, através de artifícios, que podem surgir diegeticamente, ou 

seja, a partir da estória, ou extra-diegeticamente, uma escolha artística. 

Por exemplo, um artifício extra diegético são passagens de sonho em preto e branco, 

desta forma o espectador é capaz de compreender que certas cenas não são reais, por estarem 

representadas em um padrão distinto do resto do filme, isso não significa no entanto que o 

personagem que sonha veja o seu sonho em preto e branco, trata-se apenas de uma estratégia 

visual para localizar o espectador em relação à realidade diegética. 

A matter of life and death (Michael Powell e Emeric Pressburger, 1946), apresenta um 

mundo em colorido (a Terra) e um mundo em preto e branco (o outro mundo). Peter Carter, 

um piloto da Força Aérea britânica, alvejado em combate, salta de seu avião sem paraquedas, 

o que teria causado sua morte evidente, no entanto, o condutor 71, responsável por leva-lo 

para o outro mundo não o encontra por causa da neblina, fazendo com que Carter permaneça 

vivo. Ele então se apaixona por June, uma operadora de rádio.  Quando o condutor enfim é 

capaz de parar o tempo e falar diretamente com ele, Peter pede que lhe seja concedido mais 

tempo em vida. São concedidos a ele então três dias para se preparar para seu julgamento. De 

forma geral, as sequências na Terra, ou seja, a realidade do personagem, são coloridas em 

Technicolor33, e as passagens no Outro Mundo são representadas em preto e branco34.  Uma 

escolha artística para destacar os dois espaços simbólicos no filme. Nota-se também que o 

filme faz referência a uma patologia que poderia justificar as visões de Peter, arachnoiditis35 

adesiva crônica, identificada pelo médico Doutor Reeves, concluindo que se tratam de uma 

alucinação. No entanto, Reeves morre em um acidente de moto e serve como intercessor de 

Carter no julgamento. 

																																																								
33 Technicolor é um processo de colorização de filmes, no entanto o nome faz referência a diversos processos 
distintos, o utilizado em A matter of life and death é o em três tiras (três rolos de filme em preto e branco 
capturavam três partes do espectro de cor separadamente). 
34 Nos créditos do filme o processo de colorização é nomeado como Cor e Pigmento-monocromático processado 
em Technicolor (Colour and Dye-Monochrome processed in Technicolor), as passagens em preto e branco 
tratam-se de um filme Technicolor que não foi completamente revelado. 
35 Arachnoiditis descreve um transtorno traumático causado pela inflamação do aracnoide, uma das membranas 
que envolve e protege os nervos da coluna vertebral (NINDS, 2015). 
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Em They Live (John Carpenter, 1988), John Nada, um andarilho, em busca de 

emprego, começa a trabalhar em uma construção em Los Angeles, faz amizade com novas 

pessoas na cidade, que o levam a uma igreja. Nada observa que algo misterioso está 

acontecendo naquela igreja. Depois que a igreja é demolida, John encontra uma caixa com 

óculos escuros. Os óculos possuem propriedades especiais, após coloca-los, John Nada é 

capaz de observar o mundo em preto e branco, além disso, ele é capaz de ver o mundo sem 

uma camada que cobre mensagens subliminares, alienígenas disfarçados de humanos e 

comando totalitários em outdoors.  Descobrimos no decorrer do filme que a realidade está 

sendo manipulada através de um sinal eletromagnético a partir de uma estação de TV, e os 

óculos são capazes de mostrar essa realidade inalterada. O uso do preto e branco nessa 

sequência é diegético, somos apresentados ao mundo como o personagem o vê, o uso de preto 

e branco não serve para destacar sequências específicas, mas para apresentar um ponto de 

vista, real na estória. 

 O uso do preto e branco cumpre duas funções em They live, a de apresentar o ponto de 

vista do personagem, e também de destacar a realidade e da ilusão criada pela conspiração, no 

entanto, diferente de A matter of life and death, o autor é capaz de fazê-lo através de um 

artifício diegético (no caso um objeto, os óculos). 

 

 
Fig. 2: Este frame mostra a visão sem os óculos escuros, em cor, exibindo um outdoor com a mensagem come to 
the... CARIBBEAN (venha para o... CARIBE). 
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Figs. 3 e 4: Ao colocar os óculos é possível observar a imagem que é sobreposta pelo sinal, no caso a mensagem 
MARRY AND REPRODUCE (CASE E REPRODUZA).  O uso de um plano composto com as duas visões do 
personagem (marcado pela armação dos óculos), evidencia que se trata do ponto de vista do personagem, e o uso 
do preto e branco é, portanto, diegético e não apenas uma escolha artística. 
 

Embora, nestes exemplos os artifícios não são utilizados para complicar a estória, ou 

construir um enigma a ser resolvido pelo espectador, eles ilustram como artifícios 

audiovisuais podem incrementar a experiência fílmica. A partir deste ponto é preciso isolar 

artifícios específicos e como eles podem contribuir para a construção do puzzle nos filmes. 

 

 

2.1.  ESTABELECENDO CATEGORIAS DE PUZZLES DENTRO DE FILMES 

 

 

2.1.1. Por níveis de consciência do personagem 
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As informações de um filme são passadas ao espectador através da narração. A forma 

como a estória é contada, por assim dizer, estabelece a quantidade de informação que o 

espectador irá receber através da narrativa. Buckland estabelece que esta narração se dá de 

duas maneiras, que podem se intercalar, dependendo do filme. A narração restrita e a narração 

onisciente. 

Ele observa que a narração restrita: 

 
Vincula a representação da narrativa do filme a um único personagem. O espectador 
tem apenas as experiências aquelas partes da narrativa que aquele personagem 
específico experimenta. Nós podemos então pensar a narração restrita como um 
“filtro” ou barreira que apenas permite ao espectador acesso limitado aos eventos 
narrativos (BUCKLAND, 2002, p. 34).  
 
 

Já na narração onisciente: 

 
A câmera é mais livre para saltar de um personagem para o outro de modo que o 
espectador possa obter mais informação do que qualquer personagem 
individualmente. Narração onisciente é, portanto, mais parecida com a vista de uma 
grande janela, que permite ao espectador uma vista panorâmica dos eventos 
narrativos (BUCKLAND, 2002, p. 34).  
 
 

O espectador, portanto, pode obter mais informações que qualquer personagem do 

filme, ou a mesma do que um personagem específico, dependendo apenas da narração 

utilizada, um filme, no entanto pode utilizar mais de um tipo de narração em uma única 

narrativa fílmica, como em North by Northwest (Alfred Hitchcock, 1959): 

 
North by Northwest usa a narrativa onisciente em pontos estratégicos de forma a 
manipular o envolvimento do espectador com a narrativa. Em momentos específicos 
do filme, a câmera se separa de seu personagem dominante, Roger Thornhill, de 
forma a dar ao espectador algumas informações adicionais em relação a narrativa 
que Thornhill não possui. 
Narração não se torna onisciente de maneira casual; em vez disso, se torna somente 
em momentos específicos da narrativa (BUCKLAND, 2002, p. 41). 
 
 

As informações narrativas chegam ao espectador através do olhar da câmera, 

recebemos o conhecimento que nos é mostrado, seja visualmente (um objeto mostrado, por 

exemplo) ou sonoramente (uma conversa que escutamos). No entanto, tanto a narração restrita 

quanto a narração onisciente podem ser manipuladas de forma a passar uma informação que 

não condiz com a realidade narrativa. Isso pode se dar através de uma narrador não-confiável, 

que, portanto, não necessariamente diz, ou compreende a realidade, ou através de passagens 
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cautelosamente mostradas de forma a levar o espectador a acreditar estar vendo algo que não 

se passou. 

Como foi anteriormente observado, determinados personagens podem ter níveis 

diferentes de entendimento da realidade diegética do filme, ou seja, quão conscientes estão do 

que se está passando em sua realidade (se está morto, ele sabe que está morto? Se está sendo 

enganado é capaz de perceber isso?) Esse nível de consciência pode ser relacionado com o 

nível de entendimento que é repassado ao espectador, a partir disso é possível categorizar 

estes níveis de entendimento em: (1) O personagem sabe mais do que o espectador, (2) O 

personagem sabe menos do que o espectador, (3) O espectador sabe tanto quanto o 

personagem, e ambos têm consciência da realidade diegética, (4) O espectador sabe tanto 

quanto o personagem, e nenhum deles tem consciência da realidade diegética. Evidentemente 

em muitos casos essas categorias não são bem marcadas e podem se intercalar (em 

determinados momentos os níveis de entendimento do personagem e espectador podem 

variar), mas essa classificação permite melhor isolar determinados enigmas da história. 

Quando o personagem sabe mais do que o espectador, o autor pode construir a estória 

de forma a “enganar” ou “confundir” o espectador que imagina uma resolução lógica e 

eventualmente é surpreendido por um final inesperado. 

O filme Usual Suspects (Bryan Singer, 1995), apresenta o personagem Verbal Kint, 

que, através do decorrer do filme narra eventos de um crime durante um interrogatório 

policial. É deixado claro que Kint conseguiu um acordo de imunidade, desde que narre os 

acontecimentos e entregue os responsáveis pelo crime, preenchendo as lacunas ainda não 

descobertas pelo detetive. Kint narra o conto de Kaiser Soze, um mafioso impiedoso que 

suspostamente é responsável pelo crime. Através do filme somos levados a acreditar que Kint 

está narrando os acontecimentos exatamente como ocorrido, no entanto, já no final do filme, 

não só os espectadores, mas também o detetive descobre que toda a história foi fabricada, e na 

verdade Kint não é apenas um mero capanga incauto, mas talvez o próprio chefe do crime. 

O personagem de Verbal Kint sabe mais sobre a realidade diegética do que nós, que 

observamos na mesma posição do detetive na história, deste modo ele é capaz de narrar os 

eventos incorretamente e nos levar a acreditar que estamos alcançando uma resposta lógica 

específica e evidente, mas que acaba sendo nulificada quando outras informações são 

apresentadas. 

Nesse caso de filme, não temos a impressão de termos sido enganados por um “truque 

barato” porque o autor através da duração do filme inclui diversas pistas da incoerência da 

narrativa de Kint, o que fica evidente em uma segunda observação do filme. 
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Now you see me (Louis Leterrier, 2013), também contém a mesma categoria de 

personagem, mas é menos eficaz em estabelecer a credibilidade da história e fica mais 

evidente o uso de um “truque barato. 

 

 
Fig. 5: Em uma das cenas impraticáveis do filme, o grupo de mágico constrói um modelo em larga escala de uma 
“caixa de coelho”36 em um armazém para despistar a segurança e então roubar o cofre. O que o filme considera é 
que seria mais prático transportar e instalar um espelho gigante em um armazém altamente protegido, do que 
roubar o cofre imediatamente. Além disso essa saída exige que os investigadores não entrem na sala por 
completo, vejam seus próprios reflexos e percebam que um truque foi construído dentro da sala. 
 
 

O filme narra a história de quatro ilusionistas talentosos que são convidados por uma 

entidade misteriosa se unirem e alcançarem truques inacreditáveis. No decorrer do filme estes 

mágicos trafegam uma linha tênue entre show e crime, chamando a atenção da polícia, que 

investiga os seus truques mirabolantes, que envolvem roubos e apropriação ilegal de fundos. 

No decorrer do filme acompanhamos os esforços do detetive de desmascarar os ilusionistas, 

que parecem sempre estar um passo a frente, no entanto o filme revela que o personagem do 

detetive é na realidade a entidade misteriosa que uniu os mágicos, e tudo não se passou de um 

truque para culpabilizar um dos responsáveis e testar a capacidade dos ilusionistas. 

No entanto o filme não é capaz de esconder pistas verossímeis para garantir a 

credibilidade dessa reviravolta, os eventos mostrados são ou impossíveis ou impraticáveis, 

exigindo do espectador a crença em absurdos narrativos inviáveis.  A qualidade desse tipo de 

narrativa pode ser expressa como a fluidez alcançado do autor de esconder a surpresa “em 

plena vista”. 

O crítico Eric D. Snider observa: 

																																																								
36 “Caixa de coelho” é um truque que se utiliza do princípio da reflexão para causar a ilusão de que um coelho 
colocado dentro de uma caixa desaparece. A ilusão funciona com um espelho que se posiciona na diagonal 
cobrindo o coelho e ao mesmo tempo dando a impressão de que a caixa está completamente vazia. 
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Quando você assiste um filme sobre um mágico que parece fazer o impossível, a 
explicação é muito mais simples: é um filme. Eles têm edição, truques de câmera, e 
efeitos especiais a sua disposição. É por isso que filmes sobre mágicos, se eles 
querem ser críveis, tem que se manter dentro do domínio das ilusões que podem (ou 
teoricamente poderiam) ser realizados na vida real. Caso contrário, nossa reação 
padrão é assumir que a falsidade fílmica foi utilizada ao invés prestidigitação37 ou 
engano, e a diversão do truque vai embora. 
Isso é se os filmes são críveis. Now you see me é incrível, no sentido tradicional da 
palavra, uma frustrante oportunidade perdida que desperdiça uma boa premissa e um 
grande elenco com uma estória que fica cada vez mais absurda quão mais longa fica 
(SNIDER, 2013). 
 
 

O segundo caso é muito comum em quase todos os filmes. Quando o filme não possui 

uma perspectiva em primeira pessoa, geralmente o autor inclui cenas onde o personagem 

principal não está presente, portanto levando o espectador a um conhecimento que o 

personagem não possui. Desse modo o espectador e capaz de prever ciladas, ou emboscadas 

que recairão sobre o personagem principal. No entanto o autor também pode usar dessas 

passagens para confundir o personagem ou para melhor esclarecer uma passagem do filme. 

Primal Fear (Gregory Hoblit, 1996) é um suspense que acompanha os esforços de um 

advogado de defesa, Martin Vail, de provar a inocência de um coroinha, Aaron Stampler, 

acusado de assassinar um arcebispo, um crime que ele não lembra de ter cometido. Vail 

acredita na inocência de Aaron até encontrar uma fita de vídeo que mostra Aaron sendo 

forçado a praticar um ato sexual com outro coroinha e uma menina. Achando que Aaron 

mentiu para ele, Vail o confronta, trazendo a tona uma outra personalidade de Aaron, Roy, 

uma faceta mais violenta de Aaron que toma controle sobre ele, enquanto Aaron gagueja e é 

tímido, Roy fala abertamente e é seguro de si. Através de cenas entre diversos personagens 

somos levados a acreditar que Aaron realmente sofre de múltiplas personalidades, o filme 

apresenta cenas entre Roy e sua psiquiatra e cenas com a promotora, onde Vail não está 

presente, nos dando mais informações e detalhes sobre essa personalidade Roy, e nos levando 

a acreditar que Aaron é inocente. No entanto, após o veredicto de inocente, em uma passagem 

entre Aaron e Vail descobrimos que a personalidade Aaron jamais existiu, e o personagem 

cometeu o crime conscientemente. Nessa situação o fato de termos mais informações ao nosso 

alcance que o personagem principal somente favorece que o filme nos leve a uma conclusão 

errônea e nos levando ao final surpreendente, característico do Puzzle Film. 

Personagem e espectador podem ambos compartilhar do mesmo nível e entendimento, 

e ambos estarem perdidos quanto a realidade diegética. Neste caso o autor apresenta a história 

de forma a enfatizar alguns detalhes, não deixando evidente quais são reais na diegética. 

																																																								
37 Habilidade ou técnica para fazer mágica ou iludir com o auxílio das mãos. 
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Neste filme a surpresa geralmente vem de se descobrir que algumas passagens, ou mesmo 

todas não são como se imaginava. 

The Sixth Sense (M. Night Shyamalan, 1999) conta os esforços do psiquiatra Dr. 

Malcolm Crowe de ajudar uma criança, Cole Sear, que acredita sofrer de alucinações. 

Supostamente Cole vê pessoas mortas que pedem que ele faça coisas por elas. Originalmente 

cético, Crowe passa a acreditar na história de Cole e indica que ele passe a tentar ajudar os 

fantasmas que entram em contato com ele, concluindo seu tratamento. No entanto, 

descobrimos junto com Crowe que na realidade ele também estava morto, e apesar das 

diversas pistas que o filme inclui esse fato nos passa desapercebido.  

Similarmente em Fight Club (David Fincher, 1999), acompanhamos um narrador que 

sofre de insônia e se torna viciado em participar de grupos de apoio. Em uma viagem o 

personagem conhece um vendedor de sabão, Tyler Durden, os dois se aproximam quando a 

casa do narrador é demolida e ele passa a morar com Durden em uma mansão abandonada. 

Juntos os dois personagens organizam grupos clandestinos de luta, que se desenvolve em um 

grupo radical. Após ser chamado de Tyler Durden, o narrador confronta Tyler que revela a ele 

não passar de uma outra personalidade sua que toma controle do seu corpo. Ambos 

espectadores e narrador percebem juntos essa nova realidade. 

Quando tanto o personagem quanto o espectador possui o mesmo conhecimento e tem 

noção da realidade diegética da narrativa, o espectador acompanha, geralmente uma narrativa 

linear, caso comum em filmes em primeira pessoa. Neste caso o espectador tem acesso as 

experiências do personagem e segue sua linha de observação, portanto é convidado, junto 

com o personagem a solucionar o enigma apresentado, todas as surpresas se dão em 

consequência de ações ou eventos que recaem no personagem. 

 The Prestige (Christopher Nolan, 2006), narra a estória de dois ilusionistas rivais, 

Robert Angier e Alfred Borden, que disputam a posição de melhor ilusionista de Londres. O 

filme se dá através de uma série de flashbacks (clássicos) que chegam ao espectador através 

da leitura de Borden do diário de Angier, através desse diário somos apresentados ao 

personagem de Robert Angier, este personagem que é o qual divide conosco os 

conhecimentos, sabemos tanto quanto Angier. O ilusionista busca descobrir como Borden 

realiza seu truque mais surpreendente, o homem transportado, e a narrativa nos leva a 

acompanhar a busca de Robert. 

 

 

2.1.2. Por representação da diegese 
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Outro modo de categorizar tais puzzles é através de sua representação audiovisual. 

Um espectador é capaz de melhor compreender um filme quando as passagens reais (em 

relação a estória) são de alguma forma distinguidas das passagens irreais (como alucinações e 

sonhos). Como anteriormente foi comentado, tais passagens podem ser distinguidas pelo uso 

da cor, o outro artifício visual ou sonoro.  

Filmes podem então demarcar estas mudanças por referenciais, ou seja, onde a 

realidade diegética está visual ou sonoramente separada da ilusão, como é o caso de filmes de 

narrativa clássica, onde é preciso estabelecer essa mudança para facilitar a compreensão da 

narrativa. Tais demarcações podem ser dadas pelo uso de um foco suave (imagem 

ligeiramente borrada), mudança de cor, montagem (o personagem entra em estado de sono 

antes da sequência de sonho, ou desperta logo em seguida), movimentos na imagem, uso de 

ruído extra-diegético (como o som de uma caixa de música ou despertador) ou até mesmo 

uma mudança brusca na temática ou realidade diegética (situações surreais acontecem ao 

personagem, como voar ou aparição de monstros).  

 

 
Fig. 6: Uso de atmosfera para demarcar um sonho em American Beauty (Sam Mendes, 1999). 
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Fig. 7: Em Spellbound (Alfred Hitchcock, 1945), os sonhos são apresentados em paisagens altamente estilizadas, 
compostas por Salvador Dali, isolando-as veementemente na narrativa do real diegético. 
 

Para criar uma confusão para o espectador, outros filmes podem intercalar essa 

demarcação, apresentando certas cenas nitidamente como ilusões e outras sem qualquer tipo 

de referencial, ou seja, uma intersecção parcial entre realidade e ilusão. Ou ainda, podem não 

apresentar qualquer referência durante toda a duração do filme, e cabe ao espectador deduzir 

(ou induzir) em quais determinadas cenas é uma representação do real (diegético) ou uma 

ilusão. 

Este último caso, no entanto, pode se dar de duas formas. A demarcação pode ser 

inexistente, ou pode ser criada uma demarcação que leve o espectador a crer que o que se 

passa na imagem é uma ilusão e no entanto se trata do real, ou seja, uma demarcação 

enganosa (em filmes de terror, por exemplo, situações aparentemente surreais podem condizer 

com a realidade diegética). 

A não-demarcação de uma alucinação pode ter uma justificativa narrativa, o 

personagem sofre de um transtorno mental que causa com que ele sofra de alucinações e não 

perceba que estas alucinações não são reais, ao não usar um referencial para distinguir as 

alucinações do real, o autor coloca o espectador na mesma posição que o personagem, incapaz 

de compreender a realidade. 
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Fig. 8: em Birdman (Alejandro G. Iñarritu, 2014) o subconsciente do personagem é externalizado na forma de 
um super-herói, nenhuma pista visual é dada de que esta cena se trata de uma alucinação, no entanto esta 
informação pode ser inferida através do surrealismo da cena, da reação dos outros personagens e pelo diálogo. 
 

 
Fig. 9: em Donnie Darko (Richard Kelly, 2001), o personagem titular desperta em um campo de golfe, após sua 
visão, que faz alusão a sonambulismo, não deixando evidente se o que se passou foi uma verdadeira visão ou um 
sonho. 
 
 
 

2.1.3. Por montagem 

 

 

Em cinema a linearidade de uma narrativa se dá através da montagem. A montagem 

permite ordenar cenas e sequências da maneira que o autor achar mais significativa para a 
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estória. Se esta montagem se dá em ordem cronológica, se diz que a narrativa do filme é 

linear, caso contrário, a narrativa é não-linear. 

Considerando a cena inicial do filme, ou seja, a primeira cena que se observa, como o 

tempo inicial da narrativa, todas as cenas subsequentes se passam cronologicamente após esta 

primeira, e em ordem contínua, até que a última cena termine com o tempo final do filme. 

 
Fig.10: Representação de narrativa linear. 

 

 Isso não significa que a narrativa se dá em tempo real (o que acontece em alguns 

casos, em especial em planos-sequência), elipses temporais conectam as cenas em uma 

narrativa apresentando eventos mais longos do que a duração do filme, até mesmo dias, meses 

ou anos. 

 Mas, pela montagem, a narrativa pode ser linear, mas não cronológica. A estória pode 

ser contada de trás para frente, ou seja, os eventos estão ordenados de forma a apresentar 

primeiro o tempo final e sucessivamente até o tempo inicial, em uma narrativa reversa, como 

é o caso das cenas em colorido de Memento. Seguindo uma linha contínua temporal, mas 

invertida. 

 
Fig. 11: Representação de narrativa em ordem reversa. 
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 Nos casos de não-linearidade, é preciso distinguir a narrativa principal, ou dominante, 

das quebras de linearidades, essas podem se dar em momentos específicos do filme, através 

de flashbacks (analepsis) e flashforwards (prolepsis). No flashback o espectador é levado a 

um evento anterior da narrativa em um momento específico, por um curto período de tempo e 

lhe é mostrado um evento ainda não apresentado no filme, ou uma reprise de um evento 

apresentado no início da narrativa. O flashforward é quando se apresenta um evento futuro da 

mesma maneira. 

  

 

 
Fig. 12: Representação da construção de flashbacks e flashforwards sobre uma linha temporal. 
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O uso do flashback e do flashforward pode funcionar tanto como para esclarecer uma 

passagem da narrativa, remetendo a fatos e informações que de outra forma não seriam 

apresentados, ou para criar uma camada de complicação, ou seja, um puzzle fílmico.  

 Esses artifícios criam complicações quando não estão bem demarcados, ou seja, o 

espectador não é capaz de perceber que se trata de um momento anterior, ou posterior da 

narrativa, e o percebe como um evento linear, confundindo sua percepção da realidade 

diegética. Adicionalmente a cena (ou cenas) ou sequência (ou sequências) iniciais de um 

filme pode ser um flashback ou um flashforward, demarcados ou não. Nestes casos o tempo 

inicial do filme não é demarcado pela primeira cena, mas sim pela cena subsequente, ou a 

primeira cena em tempo cronológico. Similarmente, um filme pode terminar com um 

flashback. 

 A estrutura de montagem pode ser também completamente fragmentada, onde não é 

possível determinar uma narrativa dominante, ou onde as interferências são tantas que as 

linhas temporais se misturam. Entre as narrativas fragmentadas podemos defini-las pelas suas 

estruturas. 

 De múltiplas realidades: em um determinado ponto do filme um personagem, ou 

personagens, encontra uma situação em que deve fazer uma escolha, ao invés de se ater a uma 

única escolha, o filme passa a acompanhar duas ou mais escolhas, criando várias realidades 

alternativas.  A não-linearidade da montagem se dá por acompanhar intercaladamente as 

distintas realidades. 

 Cada ponto de escolha do personagem, um nó temporal que amarra todas as 

possibilidades a partir dele, gera outras linhas temporais alternativas. Um filme pode conter 

um só nó, com uma quantidade qualquer de alternativas, ou vários nós, criando realidades 

alternativas dentro de linhas temporais distintas, ou seja, múltiplas realidades multi-camadas. 
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Fig. 13: Representação de múltiplas linhas temporais. 

 

Se a montagem é feita a partir de cada linha temporal alternativamente, como em Clue 

(1985, Jonathan Lynn), onde são dados três finais alternativos), a estrutura é multilinear e de 

fácil compreensão, quando os momentos se intercalam, cria-se uma complicação para se 

estabelecer a qual realidade cada um pertence. 

 A complicação é amplificada neste método narrativo conforme a quantidade de 

realidades alternativas aumenta, ou seja, mais nós, mais escolhas e, portanto, mais resoluções 

possíveis e como essas realidades interagem e são apresentadas. As realidades distintas 

podem ser distinguidas por uma pista visual (o penteado do personagem pode alterar) ou 

nenhuma é dada e cabe ao espectador perceber qual linha temporal ele está acompanhando a 

cada momento. 

 Montagem randômica: Os eventos são expostos de forma aleatória, não 

acompanhando linhas temporais distintas, mas uma única fragmentada. Essa fragmentação 

pode fazer referência a uma questão diegética, como os eventos sendo expostos na sequência 

da leitura de um livro ou diário, ou ser uma escolha artística. 

 Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994), é construído de forma fragmentada, dividido 

em sequências nomeadas por cartelas, a narrativa acompanha o desfecho de diversos 

personagens, estas sequências estão ordenadas anacronicamente, com a intenção de reforçar o 

efeito dramático, ao ordenar as sequências de fora de ordem cronológica, Tarantino permite 

observar eventos e ocorrências pelo ponto de vista de distintos personagens (no caso, três 

centrais: Vincent, Butch e Jules). 
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 Alternativamente, A idade da Terra (Glauber Rocha, 1980), cujos rolos do filme 

poderiam ser exibidos em ordem opcional, de acordo com a escolha do projecionista, embora 

exista “uma uma escolha criteriosa e muito pensada em relação à forma como cada sequência 

monta com outra” (GARDNIER, 2005), representa uma montagem, ao menos no que se refere 

as ordens dos rolos, já que os rolos não eram numerados e projecionista não tinha qualquer 

informação que o guiasse quanto a ordem de exibição de cada um deles, realmente aleatória38. 

 

 

2.2. ARTIFÍCIOS  

 

 

2.2.1. Referências externas e internas 

 

 

Um elemento do puzzle (jogo) é exigir do participante um conhecimento ou habilidade 

prévios para sua resolução. Enigmas matemáticos, por exemplo, requerem conhecimentos na 

área de lógica matemática e palavra cruzadas na área de linguística. De certa forma, filmes 

podem emular esta ideia ao exigir do espectador conhecimentos prévios para compreender o 

enredo da narrativa. 

Metapuzzles (filmes) ao convidarem o espectador para uma releitura, também o 

influenciam a obter os conhecimentos necessários para resolver o filme, fazendo referência a 

questões sem a subsequente explicação. 

Upstream Color (Shane Carruth, 2013) faz referência ao livro Walden (Henry David 

Thoreau, 1854). Kris é sequestrada por um homem não nomeado (os créditos do filme o 

identificam apenas como Ladrão), que a droga que a deixa vulnerável aos seus controles (uma 

espécie de suscetibilidade para hipnose), o Ladrão a faz copiar trechos de Walden e formar 

correntes de papel com eles, o uso do objeto parece ser apenas mais um item ilustrativo para 

enriquecer a narrativa, mas alguns autores reconhecem que o livro em si, pode ser uma chave 

para desvendar a estória, a personagem sequestrada, ao ser ordenada a conectar as folhas em 

																																																								
38 O filme era composto originalmente de dezesseis rolos que poderiam ser apresentados em qualquer ordem. Por 
análise combinatória é possível calcular um total de 20922789888000 (16!) possibilidades de montagem. 
Estatisticamente falando, isso significa que nenhuma exibição do filme seria igual a outra (considerando a 
duração de 160 minutos do filme em exibição contínua se levariam 6,36x109 anos para se exibirem todas as 
versões do filme, sem repetição). 
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uma corrente, fisicamente conecta as ideias de Thoreau.  O filme usa de símbolos semelhantes 

aos presentes em Walden, como a água, vermes parasitas e animais.39 

Além de Thoreau, Carruth, um engenheiro de software e matemático, despeja uma 

larga quantidade de ideias no espectador, que precisa desvendar esse conhecimento exposto 

em símbolos visuais, diálogo e sonoridade. 

Kim Voynar observa que, semelhante a Thoreau, Carruth constrói um filme que 

parece engajar o espectador a ponderar sobre seu conteúdo: 

 
Os padrões da natureza e da matemática – e a quebra desses padrões que por 
sua vez formam novos padrões – são pesadamente costuradas através da 
estrutura desse filme, e a complexidade das ideias que ele explora e da maneira 
que inevitavelmente requer que a audiência participe ativamente em buscar 
compreendê-los é muito como um círculo socrático cinemático. Sócrates 
ensinou que todo o pensamento deriva da pergunta; o objetivo, portanto não é 
chegar em uma só resposta correta, mas que perguntar uma questão deve levar a 
mais questões, e desse vai-e-vem coletivo nós construímos significados e 
respostas. 
Carruth não está entregando aqui perguntas fáceis para a audiência digerir, ele 
está expondo um verdadeiro buffet intelectual de ideias, filosofia, matemática, 
padrões e repetição, vida e relacionamentos e conexão entre uns e outros e a 
natureza, e pedindo a você que pense e explore mais profundamente tudo isso 
por si mesmo e descubra o que significa para si (VOYNAR, 2013). 

  

 Donnie Darko, por outro lado, utiliza um livro fictício para um propósito exatamente 

oposto, explicar o mecanismo do enigma do filme. The Philosophy of Time Travel (a autora é 

Roberta Ann Sparrow, uma personagem do filme). No filme, Donnie é desperto por um 

coelho gigante (uma pessoa fantasiada de coelho de fato) e alertado de que o universo chegará 

a um fim, Donnie deve então, sabendo do iminente destino, descobrir a significância desta 

visita e entender o seu propósito nisso. 

 Após obter o livro, o protagonista e o espectador são capazes de compreender a 

história. O livro descreve e nomeia os eventos ocorridos no filme. Ao ser desperto pelo 

coelho, Donnie é tirado de seu quarto onde uma turbina cairia sobre ele o mataria. Este 

encontro inicia o que Roberta nomeia universo tangente, que possui uma curta duração, e 

surge de um rompimento da quarta dimensão. O sinal desse rompimento é um artefato (a 

turbina), e as pessoas próximas a este evento, os vivos, são mais afetados por esta 

interferência. Sparrow teoriza que água (que permite a formação de portais) e metal (a 

construção de artefatos) são elementos chave da viagem no tempo. E sonhos (ou a impressão 

deles) são o modo pelo qual as mensagens chegam ao receptor vivo (no caso Donnie) pelo 

																																																								
39 Caleb Crain (CRAIN, 2013) e Kim Voynar (VOYNAR, 2013) traçam comparações mais detalhadas, fazendo 
conexões entre passagens do livro com trechos do filme. 
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morto manipulado (o coelho, Frank), um ser que morre dentro do universo tangente e é capaz 

de se comunicar com o receptor. Outras pessoas próximas, os vivos manipulados, agem de 

forma irracional tentado evitar o seu fim.  

 O livro clarifica a construção temporal do filme, e expõe os conceitos básicos para a 

compreensão da estória. 

 

 

2.2.2. Mapas e espaços 

 

 

Enigmas fílmicos podem também funcionar como puzzles mecânicos, ao se utilizar de 

espaços complexos ou até mesmo impossíveis. 

The Shining (Stanley Kubrick, 1980), se passa em um hotel isolado nas montanhas, o 

Overlook, onde Jack, contratado como mantenedor do hotel durante o inverno, se muda com a 

a sua família. Durante a narrativa, Jack vai ficando continuamente mais louco até que tenta 

assassinar sua família, o mesmo que ocorreu com outro zelador. Uma das partes deste hotel é 

um grande salão que parece não pertencer ao hotel. 

 Kubrick utiliza um set impossível para desorientar a audiência e experimentar a 

loucura de Jack, como confirma o cunhado de Kubrick, Jan Harlan em uma entrevista a Xan 

Brooks para o The Guardian: 
Um filme de terror direto não era o que o interessava (…) Ele queria mais 
ambiguidade. Se ele fosse fazer um filme sobre fantasmas, ele queria que fosse 
fantasmagórico do primeiro ao ultimo. O set foi muito deliberadamente construído 
para ser fora do padrão e não convencional, de modo que o gigantesco salão, nunca 
iria efetivamente caber dentro. A audiência é deliberadamente levada a não saber 
onde está indo. As pessoas dizem que The Shining não faz sentido. Bem observado! 
É um filme de fantasma. Não é suposto que faça sentido (BROOKS, 2012). 

  

 O filme também conta com um labirinto de jardim, onde Jack persegue seu filho no 

final da estória. O labirinto, outro tipo de puzzle, é também utilizado para criar uma atmosfera 

de terror e suspense e desorientar o espectador em relação ao caminho percorrido pelos 

personagens. 
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Fig. 14: Mapa da subseção do labirinto que foi construído para o filme. Embora a equipe possuísse modelos 
detalhados, os padrões variam no filme, causando maior desorientação. 
 
 Inception (Christopher Nolan, 2010) também se utiliza de espaços impossíveis, dentro 

da narrativa do filme, personagens são capazes de construir e habitar mundos irreais em um 

sonho lúcido40. Como os sonhos são manipulados, eles não necessariamente precisam 

obedecer às leis da física do mundo real, o que permite a criação de tais espaços para a 

vantagem de um determinado personagem. 

 J. Kallay ao analisar a influência de videogames em filmes observa: 

 
O que Ariadne cria em Inception nos vários níveis do mundo de sonho é exatamente 
isso: um super labirinto, que deve sua origem as propriedades dinâmicas do 
computador, ou mais especificamente, aos jogos de computador. A principal 
diferença é que a mente se torna o computador jogando objetos inesperados 
(chamadas de projeções do subconsciente, manifestadas em um conjunto de 
inimigos e mudanças de paisagem), de forma que independente do labirinto 
arquitetônico virtual que Ariadne desenvolveu, esse espaço está em estado de fluxo 
contínuo (...). O labirinto é, portanto, uma estrutura que confunde ambos os 
protagonistas e os antagonistas enquanto se movem através dele, e não são em si o 
objetivo (KALLAY, 2013). 

 

																																																								
40 Um sonho lúcido é um tipo de sonho onde o indivíduo sabe que está sonhando, e até certo ponto é capaz de 
interagir ativamente em seu sonho, e manipular a sua narrativa, espaço ou personagens. 
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Fig. 15: Uma escada de Penrose41 em Inception. 
 
 
 Além de espaços físicos, personagens podem habitar espaços virtuais, ou o 

ciberespaço42,  como no caso de sonhos, esses espaços não estão literalmente atrelados a 

regras da realidade. É o caso do filme Matrix (Wachowskis, 1999), onde uma significativa 

parte do filme se passa em um universo virtual, onde personagens que podem manipula-lo, ou 

hackea-lo, são capazes de feitos impossíveis no universo real. 

 

 

2.3. TEMÁTICA 

 

O próprio tema de um puzzle film pode ser seu complicador, ao tratar de assuntos 

complexos ou que ainda não possuem uma explicação científica definitiva, ou mesmo tendo, 

não são de fácil compreensão para o público leigo. 

 

 

2.3.1. Sonhos 

 

 

																																																								
41 Também chamada de escada impossível, é um objeto impossível criado por Lionel Penrose, um psiquiatra, 
medico, matemático e teórico de xadrez inglês, e seu filho Roger Penrose, um matemático e filósofo. Na figura, 
“cada parte da estrutura é aceita como representando um lance de escada, mas as conexões são tais que a figura, 
como um todo, é inconsistente: os degraus descem continuamente em um movimento no sentido horário” 
(PENROSE E PENROSE, 1958, p. 31) 
42 O espaço virtual ou especulativo onde a comunicação através de redes de computadores acontece. 
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A natureza dos sonhos é uma questão que fascina filósofos e religiosos desde tempos 

pré-históricos. Ilkka Niiniluoto, aponta que: 

 
Para os nossos ancestrais pré-históricos, que acordaram para a autoconsciência e 
para o discernimento de sua mortalidade, sonhos eram um fenômeno misterioso e 
assustador. Explicações mágicas e religiosas foram dadas às estranhas visões que 
recaem a um homem que dorme na escuridão da noite: Talvez nossa alma é capaz de 
partir do nosso corpo e viajar para outra realidade, aonde os vivos e os mortos se 
encontram? Talvez sonhos são mensagens enviadas a nós pelos deuses e demônios 
para governarem nosso destino? (NIINILUOTO, 1993, p. 2)   

 
 

Além deste mistério e fascínio, sonhos são uma experiência natural que mais se 

assemelha à experiência cinematográfica, Walter Murch considera que talvez os próprios 

sonhos sejam os motivos pelos quais entendemos a montagem cinematográfica, porque ela se 

assemelha aos nossos sonhos: 

 
Apesar da realidade do “dia-a-dia” parecer ser contínua, há aquele outro mundo 
onde nós passamos um terço de nossas vidas: a realidade “noite-a-noite” dos sonhos. 
E as imagens em sonhos são muito mais fragmentadas, intersectadas em modos 
muito estranhos e mais abruptos que as imagens da realidade desperta – maneiras 
que se aproximam, ao menos, à interação produzida pelos cortes. 
Talvez a explicação seja simples assim: Nós aceitamos o corte porque se 
assemelham ao modo que as imagens são justapostas em nossos sonhos. De fato, a 
brusquidão do corte pode ser um dos determinantes-chave na produção da 
semelhança entre filmes e sonhos (MURCH, 2001, p. 58). 
 

 

Mas, se a linguagem dos sonhos é a que mais se assemelha à linguagem do cinema, 

como podem filmes que tratam dessa linguagem serem puzzles? Como foi discutido antes, a 

credibilidade dos enigmas é o que justifica o interesse do espectador em manter o interesse na 

resolução deles. Ao tratarem da temática do sonho, filmes são capazes de criarem puzzles 

críveis e ao mesmo tempo complexos. 

���� (Satoshi Kon, 2006), uma das principais inspirações para Inception, conta a 

história de um futuro distante, onde é inventado um novo método de psicoterapia, terapia do 

sonho43. A Doutora Atsuko Chiba usa um dispositivo, DC Mini, capaz de observar os sonhos 

de outras pessoas, clandestinamente para auxiliar pacientes fora de seu centro de pesquisas, 

dentro dos sonhos ela incorpora um alter-ego, Paprika (que dá nome ao filme). A Animação é 

complexa no uso de símbolos e é capaz de criar diversos enigmas ao levar o espectador a 

																																																								
43 Diferente de análise de sonhos, ou interpretação de sonhos, uma técnica muito utilizada na psicanálise, que 
consiste em associar significado às figuras simbólicas dos sonhos. Este conhecimento é bastante útil na 
interpretação das passagens em Paprika. 
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interpretar o que cada um desses sonhos significa, o colocando-o na mesma posição da 

terapeuta. O uso da linguagem de sonhos em Paprika configura ainda uma necessidade por 

conhecimento externos, de simbologia e psicanálise. 

 

 

2.3.2. Patologias 

 

 

Patologias, principalmente doenças mentais, são um tema recorrente de puzzle films, já 

que permitem ao autor, uma linguagem críptica e crível ao interpretar a subjetividade de um 

personagem em conflito. O espectador é levado a observar o filme do ponto de vista de um 

personagem cujos transtornos mentais são tão significativos que se torna difícil reconhecer em 

quais momentos este está representando uma condição da realidade diegética ou uma de suas 

alucinações. 

Em A Beautiful Mind (Ron Howard, 2001) conta a história real44 de John Nash, um 

matemático americano vencedor do prêmio Nobel de economia, responsável por avanços 

significativos em teoria dos jogos.  Nash sofre de esquizofrenia paranoide45, o que leva a ver 

certos personagens (Charles, Marcee e Parcher) que na verdade só existem em sua 

imaginação. No entanto o filme guarda essa informação dos espectadores também, até que o 

psiquiatra Dr. Rosen diagnostique essa condição, antes disso os personagens são mostrados 

como se fossem quaisquer outros. 

Já em Identity (James Mangold, 2003), a maior parte do filme se passa dentro da 

cabeça de um personagem.  O filme se inicia em cronologia reversa e explica como dez 

desconhecidos acabam isolados em um motel em Nevada. Eles descobrem que há um 

assassino no motel que está matando os outros um a um. Os corpos vão aparecendo 

conectados a quartos numerados, como uma contagem regressiva, e os hóspedes tentam 

desvendar quem é o responsável. No entanto estes personagens só existem na cabeça de 

Malcolm Rivers, um serial killer aguardando sua execução. Em uma última tentativa de livrar 

Rivers de sua execução, seu psiquiatra Dr. Mallick, depois de encontrar seu diário que indica 

																																																								
44 Mudanças significativas foram feitas em prol da narrativa, Ron Howard observa que Nash não era muito 
aberto quanto a sua própria história: “Muito disso teve de ser cinematizado (...). Eu achei que fosse meu trabalho 
tentar colocar a audiência na cabeça do personagem” (MURRAY e TOPEL, 2001). 
45 Esquizofrenia é uma condição mental que causa disfunções emocionais e cognitivas. Os sintomas podem 
incluir alucinações, desilusões, transtornos comportamentais e falhas na linguagem e comunicação.	
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que ele sofre de transtorno dissociativo de identidade46, tenta fazer com que Malcolm elimine 

suas personalidades extras através do evento no motel, a fim de assim matar a sua 

personalidade assassina. 

 Além de primeiramente fazer com que o espectador acredite que está acompanhando 

uma história real, o filme leva o espectador a acreditar que a personalidade assassina foi 

eliminada, quando na verdade, é a única sobrevivente. 

	 Identity é capaz de criar justificativa e pistas para seu enredo não convencional como 

observa Roger Ebert: 
Eu acho que é possível que alguns membros da audiência, aplicando a Lei da 
Economia de Personagens47 48(…) possam ser capazes de chegar na solução 
ligeiramente antes do filme, mas esse não é tipo de filme onde tudo é revelado em 
um momento final sensacional. O diretor, James Mangold, e o roteirista, Michael 
Cooney, jogam limpo, mais ou menos, e uma vez que você entenda seu modo de 
pensar você pode rastrear o filme é ver que eles nunca trapacearam, exatamente, 
apesar de terem sido felizes o suficiente em apontar para as conclusões erradas 
(EBERT, 2013) 

 
 Um dos exemplos mais antigos de patologias como complicação para um mistério está 

no filme Psycho (Alfred Hitchcock, 1960), onde Norman Bates sofre de transtorno de múltipla 

personalidade, que o faz acreditar ser a sua mãe, se vestir como ela, e cometer assassinatos. 

Além de conter um personagem que sofre de uma patologia, Hitchcock nos faz acreditar que a 

senhora Bates está viva e que Marion Crane, a personagem de Janet Leigh, é a protagonista do 

filme, até o momento que more, aproximadamente na metade do filme. 

 Slavoj Zizek no documentário The pervert’s guide to cinema (2006, Sophie Fiennes) 

observa que a mansão de Norman Bates tem três andares, representando os três níveis da 

mente humana, de acordo com a psicanálise freudiana, ego, superego e id49. O andar mais alto 

seria o superego, aonde a mãe mora, o térreo o ego onde Norman funciona normalmente e o 

porão o id. 

 

 

2.3.3. Viagem no tempo 
																																																								
46 Também conhecido como transtorno de múltipla personalidade, é uma doença mental que causa que um único 
indivíduo demonstre características de mais de uma personalidade, que podem tomar controle do corpo 
alternativamente. As personalidades também têm a capacidade de criar memórias independentes, fazendo com 
que as outras não tenham lembranças ou conhecimentos de uma. 
47 Um termo criado por Ebert que define que o orçamento faz com que seja impossível para qualquer filme 
conter personagens desnecessários. Portanto, todos os personagens em um filme são necessários para a estória – 
mesmo aqueles que parecem não ser. 
48 Embora sarcástico, este comentário permite desvendar os mistérios de alguns puzzle films menos complexos, 
como Identity. 
49 O id se refere aos instintos não coordenados, o super-ego cumpre o papel moralista e o ego é a parte realista e 
organizada que media entre os desejos do id e do super-ego. 
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Ideias se tornam complexas quando não existe experimentação no mundo real, cabe 

então ao autor teorizar as possibilidades de sua aplicação. Não há evidências de viagens no 

tempo terem sido experimentadas50, portanto inúmeras teorias surgiram quanto aos efeitos de 

sua utilização. 

Primeiramente é preciso definir o que é uma viagem no tempo, para nós é suficiente 

estabelecer que: é um movimento de um corpo entre dois pontos no tempo, seja para o passado 

ou para o futuro, como um corpo se movimenta entre dois pontos no espaço. 

Ao tratar de viagens no tempo filmes devem escolher uma de duas alternativas: devem 

tratar de paradoxos temporais ou múltiplas realidades. 

 

 

2.3.3.1. Paradoxos temporais 

 

 

Viagens no tempo produzem paradoxos, esses paradoxos formam as complicações de 

filmes que tratam desta temática. Para solucionar seu enredo, é preciso estabelecer a qual, ou 

quais, paradoxos o filme parece obedecer ou retratar. Esta na verdade é a parte mais simples, 

já que alguns filmes explicam paradoxos em seu diálogo, ou se referem a eles. E, em seguida é 

preciso estabelecer como o filme trata este paradoxo. 

Paradoxos surgem de uma tentativa de mudar o passado, onde se percebe que isto é 

impossível, ilógico ou auto excludente. 

Paradoxo do avô: este paradoxo descreve a impossibilidade de um indivíduo viajar 

para o passado e assassinar o seu próprio avô. Carl Sagan o descreve da seguinte forma: 

 
Você viaja para o passado e mata o seu próprio avô antes que ele gere sua mãe ou o 
seu pai, e aonde isso o deixa? Você instantaneamente desaparece da existência 
porque você nunca foi feito? Ou você está em um novo esquema de causalidade 
onde, já que você está lá você está lá, e os eventos que o levaram a sua vida adulta 
agora são muito diferentes? O coração do paradoxo é a aparente existência de você, o 
assassino de seu próprio avô, quando o ato de matar seu próprio avô elimina a 
possibilidade de você vir a existir (SAGAN, 1999). 

 
																																																								
50 Isso é, em relação a viagem no tempo para o passado, ou viagens no tempo de ida e volta, no caso de viagem 
ao futuro é um fenômeno comprovado devido aos efeitos da dilatação temporal da física relativista. Um dos 
métodos para viajar para o futuro é se mover em altíssima velocidade, quanto mais próximo um corpo está da 
velocidade da luz mais devagar o tempo passa em relação a um corpo estático ou em menor velocidade 
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Ao analisar este paradoxo podemos observar que ele só se refere a grandes mudanças 

no passado, ou seja mudanças que impossibilitariam a própria viagem, e que a sua resolução é 

aberta. 

Looper (Rian Johnson, 2012) considera o que ocorreria em um caso de sucesso. No 

futuro a tecnologia tornou praticamente impossível se livrar de um corpo, para solucionar este 

problema, as vítimas são enviadas ao passado com a cabeça coberta para serem assassinados 

por loopers, no passado (2044 no filme) eles são responsáveis por assassinar o alvo e eliminar 

o corpo, como pagamento recebem barras de prata presas às costas do alvo, quando seu 

contrato chega ao fim eles mesmos são mandados ao passado com barras de ouro presas às 

suas costas, fechando o ciclo. Caso falhem, são executados. No filme se esses executores 

forem assassinados no passado seus eus futuros simplesmente desaparecem, inclusive qualquer 

dano causado em seus corpos no passado sofre o mesmo efeito em seus corpos futuros. 

Paradoxo da causa e efeito: impede que um viajante temporal tenha sucesso no 

objetivo de sua viagem. Caso o viajante consiga o que deseja não terá motivo para viajar, o 

que anularia sua viagem. 

The Time Machine (Simon Wells, 2002) apresenta uma situação onde se caracteriza a 

hipótese da preservação da linha do tempo, o viajante é incapaz de satisfazer o seu objetivo. 

Alexander Hartdegen, em 1899, constrói uma máquina do tempo para alterar o passado e 

salvar sua noiva que foi assassinada por um assaltante. Quando ele completa a máquina ele 

volta no tempo e é incapaz de salvá-la, ela morre de outra forma. A narrativa do filme busca 

explicar porque Alexander é incapaz de satisfazer seu objetivo. Alexander construiu a máquina 

para salvar a noiva, voltar no passado e salvá-la destruiria a própria razão pela qual construiu a 

máquina, fazendo com que ela nunca fosse inventada, impossibilitando sua viagem, e assim 

por diante. 

The Time Machine nega seu próprio paradoxo. Alexander acaba viajando para o ano 

802701, onde humanos com comportamentos primitivos chamados Eloi travam uma batalha 

com monstros chamados Morlocks, que ele descobre serem descendentes evoluídos dos 

humanos. Hartdegen então conhece um Morlock inteligente, que lhe explica o paradoxo. Ele 

volta para a máquina do tempo e puxa o Morlock junto com ele, viaja para o futuro e o 

empurra para fora quando a máquina entra em movimento, causando com que envelheça 

rapidamente e morra. Alexander chega no ano 635427810 e encontra uma Terra coberta de 

cavernas de Morlocks. Ele então volta para o ano 802701, e utilizando a própria máquina do 

tempo destrói os Morlocks. Mas se Alexander voltou no tempo para destruir os Morlocks isso 

nega sua própria viagem, tornando o filme inconsistente. 
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Paradoxo do cadarço51: esse paradoxo descreve a possibilidade de objetos, informações 

ou pessoas surgirem do nada. Como nas seguintes situações: 

 
Imagine um viajante no tempo que rouba uma máquina do tempo de um museu para 
fazer sua viagem no tempo e então doa a máquina do tempo para o mesmo museu ao 
fim da viagem (i.e. no passado). Nesse caso a máquina em si não é construída por 
ninguém – ela simplesmente existe (...). Imagine um viajante temporal que explica a 
teoria por trás da viagem no tempo para ele mesmo mais jovem: teoria que ela só 
sabe porque foi explicada a ela na sua juventude por ela viajante do tempo mais velha 
(SMITH, 2016) 

 

Em Somewhere in Time (Jeannot Szwarc, 1980), Richard Collier é abordado por uma 

idosa que lhe entrega um relógio de bolso e pede que ele volte para ela. A mulher desaparece e 

morre em seguida. Anos depois Richard encontra uma fotografia da mulher mais jovem e 

investiga sobre ela, encontrando um livro sobre viagem no tempo, que ela leu repetidas vezes. 

Richard procura mais a fundo e encontra o autor do livro que acredita ter descoberto como 

viajar no tempo. O médico acredita ser possível através de auto hipnose, e removendo de vista 

qualquer elemento que remeta ao presente. Collier compra um terno antigo e moedas da época 

e então é capaz de voltar no tempo, conhecer a mulher e se apaixonar por ela. Eventualmente 

Richard encontra uma moeda feita 1979 no seu terno o que o faz voltar para o presente, mas 

deixando o relógio no passado. Exausto ele não consegue se hipnotizar novamente e acaba 

morrendo. 

O relógio é um paradoxo, Elise o deu a Richard que por sua vez o levou para o passado 

o deixando com ela. O relógio, portanto, não possui um dono ou criador original, ele surge de 

um ciclo causal. 

Paradoxo da predestinação: neste paradoxo o viajante do tempo acaba por ser 

responsável pelos próprios eventos que tenta evitar.  

Predestination (Michael e Peter Spierig, 2014), envolve dois paradoxos, nele um 

agente do tempo, tentando desarmar uma bomba em 1975, acaba por ter seu rosto queimado e 

precisa passar por uma cirurgia reconstrutiva que faz com que sua aparência seja 

completamente alterada. Ele então recebe sua última missão. O viajante volta no tempo e 

conhece um escritor, John, que lhe conta sua história, ele já foi uma mulher, Jane. Quando era 

mais nova, ela se candidatou a um cargo em uma agência do governo, mas foi recusada devido 

a uma condição médica, ela se apaixonou por um desconhecido e engravidou dele, o homem 

desapareceu e ao dar à luz ao bebê ela descobriu que era intersexual e devido a complicações 

																																																								
51 O nome deste paradoxo vem da expressão pular uma cerca pelos próprios cadarços (pull oneself over a fence 
by one’s bootstrap), significando uma ação absurdamente impossível. 
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no parto ela precisou se tornar homem. O viajante a oferece uma oportunidade de retornar no 

tempo e matar o homem que a seduziu, desde que em troca fique com o seu emprego de 

viajante temporal. Ele viaja e descobre que na realidade ele era o homem o tempo todo, e 

precisa retornar para cumprir sua parte da promessa e tomar o emprego do viajante. O viajante 

então sequestra o bebê e o leva para dezoito anos no passado, o bebê cresce se tornando Jane, 

ele também viaja para 1975 e salva o homem queimado. O viajante, agora aposentado, viaja 

para o passado, mas a sua máquina do tempo não se desativa como deveria. Ele encontra o 

terrorista que buscava e descobre que é ele mesmo, não acreditando que se tornaria o terrorista 

ele mata seu eu futuro. John viaja para o ano 1975 e acaba tendo seu rosto queimado. 

Predestination não é só um exemplo, na verdade muitos exemplos, do paradoxo da 

predestinação, mas também do cadarço. John, Jane, seu filho, o viajante e o terrorista são a 

mesma pessoa, e parecem ter surgido do nada, e tudo isso foi causado pelas próprias ações 

feitas nas viagens no tempo. 

Paradoxo da acumulação: um viajante se transporta diversas vezes para o mesmo ponto 

na linha temporal, criando várias cópias de si mesmo. 

Em O homem do futuro (Cláudio Torres, 2011), João Zero desenvolve uma máquina do 

tempo e volta para o ano de 1991 quando foi humilhado pela sua namorada na época. João 

altera o passado e usando seus conhecimentos do futuro enriquece, descobrindo a 

consequência de suas ações ele resolve voltar no tempo mais uma vez para reverter a situação, 

causando com que três versões de si mesmo se encontrem. 

Paradoxo da multiplicação: similar ao paradoxo da acumulação, um viajante viaja para 

o passado, mas é impedido de retornar ao futuro, ou se impede de fazer a viagem original para 

o passado criando uma cópia permanente de si mesmo.  

 

 

2.3.3.2. Múltiplas realidades 

 

 

Linhas de tempo alternativas solucionam qualquer paradoxo. Qualquer mudança ou 

ação no passado não possui efeito na linha do tempo original, ela gera uma realidade 

alternativa. A própria viagem no tempo é para uma linha do tempo alternativa, o viajante 

chega em outra realidade. No caso do paradoxo do avô quando o viajante mata seu avô isso 

não causa que ele se auto destrua, mas apenas uma linha do tempo onde ele nunca existiu. 
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Como foi discutido anteriormente em montagens não-lineares tratando de múltiplas 

realidades, filmes podem retratar essas realidades alternadamente ou independentes entre si. 

Realidade auto excludente: Nesse caso quando um viajante do tempo altera o passado 

ele cria uma realidade alternativa, mas elimina a realidade original anterior, mantendo-se então 

apenas uma linha temporal, distinta da anterior. 

Em The Butterfly Effect (Eric Bress e J. Mackye Gruber, 2004) Evan sofre de 

transtornos que fazem com que ele desmaie e perca noção do que aconteceu, eventualmente 

ele descobre que esses eventos são pontos no passado onde ele é capaz de visitar e fazer 

alterações. Evan é capaz de se conectar a esses momentos através da leitura de seus diários, ao 

fazer mudanças no passado, sua vida no futuro é alterada. Evan faz sucessivas mudanças 

tentando se aproximar de seu interesse amoroso, sempre encontrando problemas, acabando por 

voltar para um momento onde não tinha começado a escrever os diários, em uma última 

tentativa de estabelecer uma linha temporal ideal, ele retorna até sua memória mais antiga 

através de um vídeo e corta relações com a sua amada. 

Apesar do título inspirado na metáfora52 da teoria do caos, o efeito borboleta53, as 

alterações que Evan faz só têm efeito em sua própria vida e nas pessoas mais próximas, e não 

condizem com alterações insignificantes de seu passado, mas de grandes mudanças em 

momentos traumáticos. Em uma passagem do filme, ele volta ao passado e fura suas mãos 

com um furador de papel, no entanto esta ação só causa o surgimento de cicatrizes na palma 

de suas mãos, já que no momento da leitura ele parece acreditar que ali não poderia fazer 

mudanças significativas.  

Mr. Nobody (Jaco Van Dormael, 2009) que também trata de realidades alternativas, 

ilustra o efeito borboleta mais eficazmente, em uma passagem do filme, onde porque um 

desempregado no Brasil cozinhou um ovo, uma chuva caiu em outro país do mundo, causando 

que o personagem titular, Nemo Nobody, perdesse um número de telefone, borrado pela gota 

de chuva. O filme ainda introduz o fator da coincidência, o brasileiro deveria estar 

trabalhando, ele somente perdeu o emprego por que Nemo resolveu comprar uma calça mais 

barata, fazendo com que o brasileiro perdesse o emprego, já que a produção precisou mudar 

para países onde a produção seria mais barata. 

																																																								
52 A metáfora estabelece a possibilidade de que pequenas ações podem ter efeitos monumentais. A frase surgiu 
de um discurso de Edward N. Lorenz, um meteorologista americano, chamado Predictability: Does the Flap of a 
Butterfly's Wings in Brazil Set a Tornado in Texas?. 
53 Na argumentação original, o efeito borboleta determina que pequenos efeitos podem ter grandes 
consequências, no sentido de que é impraticável analisar todos os efeitos e circunstâncias que causam eventos, 
quando retratado em filme, geralmente, a ideia é oposta, é possível conectar exatamente onde exatamente os 
grandes eventos tiveram origem. 
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Múltiplas realidades paralelas: neste caso quando uma mudança, ou viagem, é feita 

duas ou mais linhas temporais passam a existir paralelamente, e o personagem pode ou não 

retornar para a sua linha original. 

Coherence (James Ward Byrkit, 2013) explora um evento onde realidades paralelas se 

encontram em um único universo. Através da passagem de um meteoro uma porta para outras 

realidades foi aberta, e essa porta se fechará quando o cometa passar, durante esse período oito 

amigos estão reunidos em uma casa, e ao saírem se deparam com estas outras realidades 

paralelas de si mesmos. 

Em Source Code (Duncan Jones, 2011) o capitão Coller Stevens desperta em um trem 

e descobre estar no corpo de outra pessoa. O trem explode e Stevens ressurge dentro de um 

cockpit aonde é informado que ele deve permanecer em sua missão, descobrir o causador da 

explosão do trem. Através de um dispositivo chamado source Code, Coller é capaz de 

presenciar os oito minutos da vida de outra pessoa, e assim obter informações que podem 

solucionar crimes. O capitão na verdade foi abatido em combate e sua consciência foi 

preservada para uma versão experimental do source code,  ele está parcialmente mutilado e 

está sobrevivendo com o auxílio de aparelhos, ele repete a situação no trem diversas vezes até 

ser capaz de obter a informação que precisava e implora por uma última tentativa para tentar 

evitar a explosão, apesar de ouvir que nada sobrevive fora do source code e ele só pode 

sobreviver por oito minutos. Durante todo esse período ele é assistido por outra militar, capitã 

Colleen Goodwin, a quem pede que o tire dos aparelhos e o deixe morrer assim que salve o 

trem, ao cumprir isso Coller passa a viver na realidade alternativa criada pelo source code no 

corpo de outra pessoa e as duas realidades passam a existir paralelamente. 

Esses puzzles isoladamente não são capazes de criar complicações que dificultem 

demasiadamente o entendimento do filme, de forma geral. Como foi comentado 

anteriormente, metapuzzles criam enigmas complexos ao usarem diversas camadas de puzzles 

fílmicos. 

O uso desses sucessivos artifícios, características e temas tornam o filme cada vez mais 

complexos, ou seja, quanto mais desses itens forem usados e quanto mais vezes, mais 

complexo o filme será, isso dependente é claro na quantidade de explicação que será 

repassado]a ao espectador através do diálogo e visualmente. 

Vamos a seguir analisar como um filme é capaz de fazer uso de muitos artifícios 

diegeticamente, causando complicações que intrigam espectadores, críticos e teóricos. 
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3. A OPERAÇÃO DE UM FILME METAPUZZLE 

 

 

3.1. PRIMER, O METAPUZZLE POR EXCELÊNCIA 

 

 

Primer (Shane Carruth, 2004) é um filme de ficção científica independente filmado em 

película 16mm e feito com um orçamento de sete mil dólares. O filme pode ser visto como um 

experimento filosófico nas implicações da viagem no tempo, um estudo sobre 

relacionamentos, ou um conto sobre o ato de inventar e descobrir. 

O filme é composto por diversas camadas de Puzzles e complicações, que servem para 

tornar o enredo mais crível e a narrativa mais fluida, apesar de complexa, vamos observar 

alguns desses puzzles em relação a puzzles físicos e como eles interagem de forma a construir 

a complexidade do filme. 

 

 

3.1.1. O puzzle mecânico: como construir a narrativa 

 

 

A primeira complicação de Primer é tentar estabelecer o sentido de sua narrativa. O 

filme inicia com uma narração voice over que parece ser um telefonema, contando sobre 

algum invento enquanto quatro adultos parecem trabalhar em algum projeto que lide com 

eletrônicos. Imediatamente a narração parece explicar o que estas pessoas fizeram. Os quatro 

homens preenchem envelopes em uma cozinha, com o logo de sua empresa, Emiba devices, e 

tem uma discussão do quanto estão se empenhando em um projeto, um deles observa que “já é 

hora de parar de brincar com bobinas54 de tesla55 e raio globular56”, a conversa leva à 

conclusão de que estão trabalhando juntos em uma garagem ha catorze meses tentando 

																																																								
54 Uma das primeiras invenções de Tesla, chamado de “Transformador de corrente alternada de alta frequência” 
(COSTA, 1994, p. 75) é um oscilador de rádio frequência que conduz um transformador ressonante para 
produzir alta voltagem em baixas correntes. Uma variedade de equipamentos eletrônicos precisa de alguma 
forma de bobina de tesla para funcionar. 
55 Nikola Tesla (1856-1943) um inventor, físico e engenheiro sérvio, foi uma das pessoas mais misteriosas do 
campo da ciência, responsável por invenções extremamente significativas para os tempos atuais, como a corrente 
alternada, é um tema recorrente em puzzle films, sendo um personagem secundário em The Prestige. 
56 Um fenômeno atmosférico não comprovado que se refere a formação de objetos luminosos esféricos, 
possivelmente esferas de eletricidade pura. Nikola Tesla era capaz de produzir o efeito artificialmente em um 
laboratório. 
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inventar algo lucrativo, durante mais de 30 horas por semana enquanto ainda trabalham em 

seus empregos normais, na Cortex Semi.  

Aaron e Abe permanecem na casa e discutem experimentar um projeto diferente 

enquanto os outros dois, Phillip e Robert, se entretêm com experimentos. Abe conclui que eles 

só necessitam dos conhecimentos que possuem, sendo os outros não fundamentais para a 

proposta, e os outros dois podem fazer os experimentos sem eles. Abe ainda observa que não 

precisa de Phillip já que sua ideia “não precisa de software57”. 

Três dos engenheiros discutem tecnicamente um modo de resfriamento de algum 

dispositivo, apenas referido como “caixa”, Aaron e Abe explicam o funcionamento de suas 

ideias para Robert, evidentemente, como todos possuem conhecimento científico, não 

precisam se explicar o que cada termo funciona, mas o espectador leigo não é capaz de 

acompanhar a discussão. 

Aaron e Abe retiram peças de um forno de micro-ondas para seu projeto, e discutem 

utilizar paládio58. Eles retiram o conversor catalítico59 de um carro, para obter o paládio, 

considerando uma peça não essencial e planejando recoloca-lo assim que terminarem, de uma 

geladeira retiram tubos de cobre e fréon, Abe considera que não é uma saída econômica, mas 

aparentemente Aaron já começou a retirar as peças. Os dois vão a uma retífica aonde recortam 

as partes para montar o aparato. 

Robert surpreende os dois retirando algum objeto de um balde com nitrogênio líquido. 

Os quatro enquanto trabalham em projetos na garagem discutem ideias para capitalizar. 

O filme não marca nitidamente as elipses temporais, então não é visível o espaço de 

tempo entre uma cena outra. Aaron e Abe, na garagem, fazem um teste com o dispositivo que 

criaram, os dois parecem preocupados com os riscos de interagir com a máquina. Aaron tenta 

tocar o aparelho, mas fica com medo, já que emite um estranho som. Abe faz um experimento 

com pedaços de papel, ao jogá-los no aparelho eles parecem flutuar e desaparecer. Eles então 

cobrem as janelas da garagem e o aparelho com uma caixa metálica, incapazes de construir 

uma janela no aparelho que não interfira com o campo (não especificado, provavelmente 

eletromagnético) gerado pelo aparelho, Abe sugere colocar a câmera dentro da caixa e Aaron 

fica receoso de colocar a filmadora dentro de uma caixa “tão perigosa que eles não podem 

nem olhar dentro”. 

																																																								
57 Códigos ou conjunto de instruções que permitem a operação de funções em um hardware, a parte física de um 
sistema de computador.	
58 Elemento químico de número atômico 46, é um metal raro. 
59 Um equipamento utilizado em automóveis para reduzir a emissão de gases poluentes ao convertê-los em gases 
menos poluentes. O paládio é utilizado nessa peça como um catalisador em reações de oxidação.  
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Eles decidem por usar a câmera. Em um primeiro experimento eles observam que o 

interior da caixa possui uma pressão ligeiramente negativa, colocam um objeto pesando 77 

gramas e 0,05 litros de argônio60 no dispositivo, e ligam apenas a base do dispositivo. Após 

um curto período de espera o peso do objeto começa a decair. Aaron parece animado para dar 

prosseguimento ao experimento, enquanto Abe se preocupa em verificar se tudo foi feito de 

maneira segura. Eles então dão prosseguimento, ligando toda a caixa, a máquina vibra 

violentamente, as imagens no vídeo oscilam e desaparecem, sem que os dois observem, Aaron 

considera desligar a máquina, mas ela desarma sozinha. Os dois abrem a caixa para verificar a 

câmera. 

Abe aparece desacordado em um carpete próximo a um multímetro, seu celular toca ele 

desperta e atende, é Aaron do outro lado da linha, que informa que são 19 horas, e eles devem 

se encontrar. Ao se encontrarem Aaron indica que máquina está estável, e, portanto, eles 

foram capazes de construir o que desejavam. 

Aaron apresenta seus avanços para Abe, ele implementa um dispositivo para controlar a 

caixa separadamente da placa, um dial que permite regular alguma propriedade da caixa. Ele 

demonstra e explica a nova função para Abe e como a máquina parece se comportar. Aaron 

também nota algumas anomalias, a voltagem na caixa não parece corresponder com a 

voltagem da proveniente das baterias, o que Abe considera ser só um erro do leitor, mas o teste 

foi feito com leitores diferentes, Abe conclui que a voltagem das baterias não corresponde com 

o valor nominal e não estão reguladas. Aaron ainda observa que ao retirar uma das baterias a 

máquina continua a funcionar inalteradamente, e ao retirar ambas ela funciona por um certo 

período de tempo e desliga, ele é incapaz de explicar esta propriedade misteriosa. 

Abe e Aaron isolam a garagem para esconder de Phillip e Robert seu invento, Aaron 

considera inventar uma desculpa para eles não utilizarem o espaço, já que Phillip ficará 

curioso com o objeto. Outra narração em voice over explica o que os dois estão fazendo, 

obviamente o equipamento tem valor comercial, mas ainda não são capazes de estabelecer 

uma aplicação para ela, a conversa é um brainstorm de ideias de como utilizar o invento, e 

chegam a conclusão de que correm o risco de perder parte dos lucros possíveis do projeto se o 

venderem sem entenderem completamente seu funcionamento. 

Os meses se passam enquanto eles entretêm um possível investidor, Thomas Granger e 

Abe trabalha em um memorando explicando e quantificando o dispositivo, mas percebem que 

a tarefa está além de seus conhecimentos. 

																																																								
60 Gás nobre de número atômico 18.	
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Abe encontra com Aaron e pede para que ele falte ao trabalho durante a tarde e faça 

algumas coisas que ele irá lhe pedir, em troca ele lhe mostrará “a coisa mais importante que 

qualquer organismo vivo jamais testemunhou”. 

Abe mostra um pequeno objeto coberto por uma substância similar a mostarda para 

Aaron, uma proteína secretada por um fungo chamado Aspergillus61 Ticor62. 

Abe e Aaron vão a um laboratório na empresa onde um engenheiro lhes explica do que 

se trata o material, acúmulo de proteína. Eles então vão a outro cientista que fez testes na 

amostra e acredita ser uma brincadeira de Abe, que pede que explique a Aaron porquê pensa 

isso. O cientista então explica que se obtém proteína A do fungo através de adição de 

açucares, agitação e centrifugação, para obter a quantidade trazida por Abe leva-se cerca de 

um mês.  

Aaron acredita que Abe concluiu que a máquina pode funcionar como um incubador 

para fungos. Abe aponta que o fungo pode secretar a proteína naturalmente, em um processo 

mais lento, desde que esteja em um ambiente úmido e isolado, para obter a mesma quantidade 

da amostra levaria cerca de cinco a seis anos, no entanto a máquina produz a mesma 

quantidade de cinco em cinco dias. 

Abe não satisfeito faz um segundo experimento, colocando seu relógio dentro do 

dispositivo, ele faz o teste com um relógio digital e um mecânico, ao invés de contar a Aaron o 

resultado ele o convida a fazer o mesmo teste. Neste momento o diálogo explica o que eles 

tentavam fazer, degradar a gravidade ao bloquear fragmentos de informação de um objeto, 

efetivamente reduzindo o seu peso, através de semicondutores. 

Aaron demonstra nervosismo ao constatar que ao deixar seu relógio na máquina por um 

minuto, aparentemente 22 horas e 27 minutos se passaram dentro da caixa. Eles repetem o 

experimento e obtém um resultado similar, 22 horas e 14 minutos. Abe tenta explicar o 

processo para Aaron, os dois parecem se compreender utilizando um linguajar técnico 

novamente. Abe concluiu que um objeto inanimado dentro da caixa somente ficará estático, 

mas se colocarem um ser consciente na máquina ele poderá sair da máquina em outro 

momento no tempo. Os dois decidem então fazer uma máquina maior. 

Abe e Aaron discutem como e onde construir a máquina, a discussão se passa em frente 

a um self-storage63. Abe então jura a Aaron que não está o enganando através de um truque e 

																																																								
61 Um gênero que engloba um grupo de fungos conídios (fungos em estado assexual). Estes fungos crescem em 
locais de grande concentração osmótica e crescem na forma de mofo. Algumas espécies são capazes de crescer 
em ambientes carentes de nutrientes. 
62 Esta espécie especifica é fictícia, embora no filme o fungo é dito “estar em todo o lugar”, e insinua que cresce 
em espaços fechados, escuros e úmidos.  
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lhe mostra, à distância, uma cópia de si mesmo. Aaron intrigado lhe pergunta de quem se trata. 

Os dois acompanham a cópia até o galpão, aguardam seis minutos até a pessoa entrar e entram 

no depósito, dentro dele há uma máquina grande o suficiente para caber um ser humano. 

Aaron indaga o que Abe fez da primeira vez que entrou na máquina, o que ele responde 

ter ficado em um hotel, e se pergunta o que ele fez (usando o pretérito, e não o futuro ou 

pretérito futuro) da primeira vez, e acredita ter ido ao trabalho. 

Abe e Aaron discutem ideias do que fazer com esta habilidade e consideram apostar na 

loteria, mas isso eles só poderão fazer uma única vez, antes que alguém suspeite. Aaron decide 

experimentar a máquina, e pergunta o processo do experimento de Abe. Ele liga para o 

trabalho avisando estar doente, leva a filha na escola e se encontra com Abe no armazém. Abe 

informa que vão precisar ir com os dois carros e estacioná-los distantes do estabelecimento e 

fora de vista, para terem um transporte, o que Aaron parece não entender. Abe observa que ele 

enche a máquina com argônio, e aperta a estrutura para evitar vazamentos que são constantes. 

Eles colocam um timer de quinze minutos na máquina e dirigem até outra cidade. Abe explica 

que o momento que ligam a máquina é o momento em que vão sair delas, e o timer permite 

que eles não estejam na sala quando saírem, o que causaria com que eles se encontrassem com 

suas cópias. Eles chegam a outra cidade e se isolam em um hotel, para evitar paradoxos de 

causalidade, como obter uma informação que não teriam ou se encontrarem com pessoas 

conhecidas. Eles passam o dia no hotel jogando jogos64. Aaron pronuncia a palavra evacipate65 

a utilizando no jogo de palavras cruzadas. 

As 15:30 eles param em uma loja de suprimentos médicos e compram um tanque de 

oxigênio classe E66 e uma máscara. Eles então vão a biblioteca da cidade e baixam 

informações sobre o mercado financeiro. Eles chegam ao armazém as 16:15 e desligam a 

máquina, esperam até a máquina chegar a um nível confortável as 16:19 e entram na máquina. 

Abe observa que precisa entrar na máquina quando ela estiver neste ciclo, mas antes que 

desligue completamente. Aaron pergunta e Abe confirma que entrar na máquina é doloroso, 

mas não tão ruim se entrar no momento certo a sensação é de um pequeno choque. Aaron lê 

um conjunto de instruções sobre como evitar paradoxos de causalidade. 

																																																																																																																																																																													
63 Um estabelecimento que aluga espaços individuais para o armazenamento de artigos pessoais do locador. 
64 Um dos momentos de auto referência do filme, um dos jogos é palavra cruzada, um puzzle. 
65 Uma palavra fictícia não definida no filme criada por Carruth. A palavra se tornou um neologismo 
significando “desfazer as consequências de suas ações através da mudança das circunstâncias originais. Apagar 
sua própria história”. 
66 Tanque com a capacidade de armazenamento de 680 litros de oxigênio a 2200 psi. No filme o tanque comporta 
625L. 
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Aaron se preocupa com a segurança do processo, apesar de não notar nenhum efeito 

colateral em Abe. Abe diz que impossível considera-lo seguro, mas que apesar de ter passado 

seis horas na máquina não morreu. Eles programam o alarme para seis horas, regulam o 

tanque, tomam dramamine67 e tentam dormir. Aaron indaga se Abe foi capaz de dormir em sua 

primeira viagem, o que ele responde não ter conseguido de imediato, por ter sentido 

claustrofobia dentro da máquina, mas após algum tempo se sentiu “o mais contente que já 

esteve”, talvez uma consequência do remédio. Em sua primeira viagem Abe acordou antes do 

alarme, mas esperou o tempo certo para sair da máquina. Na viagem conjunta Aaron sai cedo 

demais e sente enjoos, o dois saem da máquina as 8:50 de quinta-feira. 

Eles deixam a máquina inalterada, já que não sabem os efeitos que seriam causados se a 

desligassem ou alterassem seu funcionamento de alguma forma. Sem saber se ao entrarem 

novamente na máquina encontrarão seus corpos ou outra pessoa na máquina consideram que 

só podem usá-la uma só vez. 

Na primeira viagem Abe teve que pegar um táxi para casa, mas como eles foram em dois 

carros eles puderam usar o carro de Aaron para voltar para casa e o dele para viajar para a 

outra cidade. Ao chegarem em casa eles fazem investimentos em ações de empresas cujo 

movimento é grande o suficiente para suas compra não alterarem os rendimentos.  

Ao fim do dia eles observam a distância suas cópias entrando no depósito, se 

certificando de que o ciclo foi fechado perfeitamente. 

Em casa Aaron, sua esposa e Abe discutem se tivessem enriquecido e cumprido seus 

sonhos o que fariam com o resto de suas vidas. Aaron diz que iria a Gabriel Capital Inc. e 

daria um soco no nariz de Joseph Platt. Abe indaga da onde vem a ideia, já que Aaron sempre 

defendeu esta pessoa, Aaron responde que só faria isso se ninguém descobrisse ou contasse, e 

queria que tivesse um meio de fazer isso e voltar e dizer a si mesmo para não o fazer, só para 

saber a sensação. Abe espera a esposa de Aaron sair da sala e diz a ele que não pode fazer isso. 

Uma narração em voice over diz que a ideia já havia sido expressa e não poderia ser retirada. 

O que os leva a ponderarem o que ocorreria se quebrassem um paradoxo de causalidade e a 

existência de um destino. 

Na biblioteca, pesquisando investimentos, Aaron e Abe discutem se devem contar para a 

esposa de Aaron sobre a invenção. Aaron sugere construir uma caixa maior, já que esta 

“parece um caixão”. Abe comenta que devem contar para Robert e Phillip, já que investiram 

																																																								
67 Dimenidridato um medicamento utilizado como anti-emético e anti-vertiginoso. 
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muito no projeto, mas Aaron não concorda coma ideia, planeja em recompensá-los, mas não 

em contar sobre o dispositivo, e proíbe Abe de o fazer.  

No depósito discutem as sensações de estar na máquina e Aaron descreve um sonho que 

teve dentro do equipamento, Abe completa a descrição de Aaron o que indica que teve o 

mesmo sonho. Em um terraço Abe percebe que Aaron está sangrando pelo ouvido, Aaron se 

pergunta se é normal e Abe acredita estar relacionado com o funcionamento da máquina. 

Na garagem Abe, Robert e Phillip discutem o fato do local estar sempre precisando ser 

dedetizado, Robert se refere a Aaron por Hero (herói), Abe pergunta o motivo e Robert conta 

uma situação em que o ex-namorado da esposa de Rachel, a namorada de Abe, entra em sua 

festa de aniversário com uma espingarda, e Aaron o impediu de agir. 

No hotel Aaron percebe que acidentalmente trouxe seu celular e recebe uma ligação de 

sua esposa, ele atende o telefonema, mas é alertado por Abe de que não pode entrar com o 

telefone na caixa. 

Assistindo televisão Aaron nota que um time que está perdendo por doze pontos de 

diferença no final do jogo deveria estar ganhando, Abe comenta que o time vira, mas a 

situação indica que eles não estão sendo mais cautelosos e estão obtendo informações que não 

deveriam. Ao saírem para comer, o telefone de Aaron toca comprovando que ele entrou na 

caixa com o aparelho. Abe não sabendo como redes de telefonia celular funcionam, acredita 

que os dois telefones estão tocando, mas Aaron sabe que somente um dos telefones está 

funcionando, já que uma vez que a rede encontra um telefone ela só se conecta com este, 

fazendo com que o outro não toque e então causando um paradoxo, as situações são distintas 

neste momento, Aaron observa que eles “quebraram a simetria”, embora Aaron não tenha 

certeza do funcionamento de celulares. Os dois comentam estar bem, indicando que o 

incidente não causou consequências significativas. 

Abe desperta no meio da noite pelo barulho de alarmes de carros ativados por crianças, 

ele vai para a casa de Aaron e explica um plano para ele colocar em prática a vingança contra 

Joseph Platt. Aaron e Abe iriam na casa de Platt e então entrariam na caixa e sairiam antes das 

crianças ativarem os alarmes e as impediriam, fazendo com que Abe nunca acordasse e eles 

nunca tivessem a conversa, ou seja, fazendo uma coisa e voltando no tempo para apaga-la. 

Aaron nota que é um bom plano, mas impossível de ser executado se a máquina não 

estiver ligada, Abe informa que tem ligado as máquinas as 17 horas, para fazer experimentos 

que permitam com que ele entenda os efeitos e funcionamento dos paradoxos. 

No caminho para o plano eles encontram Thomas Granger, o pai de Rachel, no carro 

dela do lado de fora da casa de Aaron. Aaron e Abe ficam confusos e se perguntam se ele os 
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tem seguido. Aaron se lembra de ter visto Granger barbeado de tarde, mas Thomas parece 

estar com uma barba de dois a três dias. Abe liga pra Rachel e pega o número de Thomas 

Granger, ao telefonar para ele fingindo ser outra pessoa ele consegue falar com Granger e 

chega a conclusão de que o que eles viram se trata de uma cópia. Ambos perseguem a cópia e 

a encontram desmaiada. 

Aaron e Abe vão ao depósito e encontram as máquinas ligadas, como Abe disse que 

deixou. Eles consideram desliga-las e verificar se Thomas está dentro de uma. Aaron e Abe se 

questionam sobre quem contou sobre o dispositivo para Granger ou se contariam por algum 

motivo. 

Abe pondera sobre as implicações das mudanças que causaram por usarem as máquinas 

sem cautela e planeja como fazer para voltar e desfazer as suas mudanças, tomaria 2mg de 

Triazolam68 a cada sete horas o que causaria com que ele entrasse em um estado de sono 

seguro de baixo metabolismo, nesse estado de repouso seu organismo só consumiria 0,3L de 

oxigênio por minuto, o equivalente a 2000 litros para um período de quatro dias, Abe também 

precisaria de água, 2,5L por dia alguma comida e um tanque de óxido nitroso69 na saída da 

caixa. Abe junta todo esse material e em uma segunda máquina no depósito, construída e 

ligada previamente para permitir que ele retornasse caso causasse algum dano irreparável no 

espaço-tempo. 

Abe do passado aparece dormindo e o Abe do futuro o coloca em um estado sedativo de 

modo que ele não seja capaz de fazer o primeiro experimento de viagem no tempo. Abe vai 

para o parque com o intuito de impedir Aaron de utilizar a máquina. 

Em uma cena semelhante à primeira vez que Abe contou a Aaron sobre a máquina, 

Aaron repete palavra por palavra sua conversa com Abe, apesar de seu diálogo não fazer 

muito sentido, já que as falas de Abe são diferentes. É revelado que Aaron, uma versão dele do 

futuro, estava escutando toda a conversa por um fone em seu ouvido, em uma tentativa de 

reparar as mudanças feitas na linha temporal. 

Um flashback segue, onde Aaron explica que quando Abe o levou para o armazém ele 

viu que Abe tinha dois depósitos alugados, entrando no outro depósito Aaron encontrou uma 

máquina e deduziu imediatamente se tratar de uma cópia de segurança para Abe. Como as 

máquinas são modulares, Aaron foi capaz de levar outra máquina para o passado com ele e 

monta-la. Aaron do futuro convence o seu eu do passado a gravar a conversa com Abe e fazer 

anotações que permitam que ele repare a linha do tempo. 
																																																								
68 Uma benzodiazepina usada como sedativo no tratamento de insônia. 
69 N2O é um composto químico com propriedades anestésicas e analgésicas. 
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As cópias de Abe e Aaron trabalham juntas para reconstruir a linha temporal, mas são 

incapazes de remontar a história com perfeição. Aaron e Abe percebem um efeito colateral da 

viagem do tempo: perdem precisão na escrita, suas mãos destras tem o mesmo controle de 

suas outras mãos. 

As cópias reconstroem os eventos da festa de onde Aaron impediu o atirador de agir 

repetidas vezes até que o façam com perfeição, conseguindo assim restabelecer uma linha 

temporal aceitável. As cópias se separam, com Abe tentando impedir que os outros Aaron e 

Abe consigam construir uma máquina e Aaron viaja para outro pais e aparece aparentemente 

dando instruções a técnicos franceses de como construir uma máquina do tamanho de um 

galpão. 

 Toda esta informação é exposta em cerca de 70 minutos de filme, e o espectador 

precisa ordená-la de forma coerente. Diferentemente da maioria de filmes sobre a viagem no 

tempo, onde o personagem viaja uma vez, ou algumas poucas vezes, em Primer os 

personagens viajam inúmeras vezes, e só algumas destas viagens são efetivamente exibidas no 

filme.   

Cabe à audiência, através de um diálogo técnico complexo, estabelecer quais momentos 

se referem a quais mudanças causadas pelas viagens no tempo. A rigor, a construção da 

narrativa é parcialmente linear, ou melhor, é aparentemente linear. O filme pode ser dividido 

em uma estrutura de três atos, a introdução onde eles demonstram o funcionamento do 

equipamento, complicação onde eles passam a utilizar o aparelho para fazerem viagens no 

tempo e investirem no mercado de ações, e resolução quando Abe tenta voltar ao passado e 

impedir que eles façam uso desta tecnologia, é possível ainda estabelecer os pontos de virada 

nitidamente, a partir do momento que se compreende o enredo da história. O primeiro quando 

Abe revela a Aaron que construiu uma caixa grande o suficiente para transportar um humano, 

fazendo com que eles viagem no tempo juntos, e o segundo quando Thomas Granger aparece 

copiado e Abe percebe que sua única alternativa é voltar no tempo e destruir sua criação. 

 

 

3.1.2. O puzzle logístico: como a máquina funciona 

 

 

O artefato mais complexo do filme é a máquina do tempo, em nenhum momento os 

personagens explicam claramente o seu funcionamento, ou se referem ao dispositivo como 
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máquina do tempo. O espectador então precisa entender através do diálogo e visualmente 

como o dispositivo funciona. 

A rigor, o dispositivo se trata de uma máquina de redução de peso de objeto através de 

campos eletromagnéticos, no entanto os objetos colocados no parelho parecem sofrer algum 

tipo de anomalia temporal. 

Abe observa que um objeto colocado na caixa experiência a passagem de tempo cerca 

de 1300 vezes, ele então nota que esse período se refere ao momento que a máquina é ligada 

(ponto A) até o momento que a máquina é desligada (ponto B), durante este período um objeto 

dentro da caixa entra em um ciclo repetitivo entre o ponto A e o ponto B. 

Para funcionar como um transporte entre tempos distintos um ser consciente precisa 

estar na máquina, já que ele precisa sair do aparelho no meio do processo, efetivamente 

voltando no tempo. No experimento de Abe ele liga a máquina de manhã, pelo horário de 

saída da máquina é possível observar que este horário é cerca de 8:30, e a deixa em 

funcionamento até as 16:15, criando um ciclo de cerca de doze horas (seis de ida e seis de 

volta). Abe entra na máquina e permanece por seis horas, o equivalente a metade do ciclo, o 

que significa que ao sair ele vai estar de volta ao Ponto A, a partir deste momento ele revive 

aquelas seis horas de seu dia novamente. 
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Fig. 16: Ilustração do mecanismo de viagem no tempo. 

 

 Portanto a máquina funciona como um túnel para o passado, mas só é capaz de fazer 

viagens para tempos posteriores ao que ficou ligada, e o viajante precisa permanecer no seu 

interior pelo mesmo período que pretende viajar. 

 

 

3.1.3. O puzzle de palavras: o que os personagens falam 

 

 

Primer é repleto de diálogos complexos e técnicos. Assim que decidem construir a 

máquina, eles discutem com Robert como construir um supercondutor a temperatura ambiente, 

a alternativa e a colocação de uma caixa cobrindo o equipamento. Como todos possuem 
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conhecimentos técnico-científicos eles não se utilizam de linguajar leigo, e o público então 

precisa desvendar o que essa conversa significa. 

Em nenhum momento Carruth facilita a compreensão da linguagem para o espectador, 

já que está retratando o dia-a-dia de inventores, isso faz com que o diálogo seja complexo e 

críptico, mas ao mesmo tempo que seja crível, já que há uma justificativa diegética. 

Com o intuito de fazer o espectador compreender os diálogos complexos em filmes e 

seriados, os autores incluem no diálogo de personagens momentos em que eles explicam um 

para o outro os termos que utilizam e isso faz com que o diálogo seja exageradamente 

expositivo e faz com que não soe natural. Na vida real é impensável pessoas se explicarem 

coisas que já entendem. 

Ao retirar o diálogo expositivo de seu filme, Carruth constrói ainda outro puzzle, o de 

compreender o que os personagens discutem e como essa informação se relaciona com o 

filme. Entender esses termos é o que leva o espectador a compreender o funcionamento da 

máquina e, portanto, a estrutura do filme. 

 

 

3.1.4. O puzzle matemático: como a ciência é aplicada 

 

 

Seguindo a sua narrativa é possível analisar como teorias cientificas foram utilizadas 

para compor dispositivos lógicos.  Estabelecer o mecanismo da máquina não evidencia o seu 

funcionamento. Sabemos que a máquina cria anomalias temporais que permitem a viagem do 

tempo, através dos ciclos, mas como isso surge? 

O mecanismo original, um dispositivo capaz de reverter a ação da gravidade, foi 

estudado a fundo por Carruth: 

 
O que eles estão tentando fazer no começo, degradar a gravidade usando 
supercondutores – isso foi tecnicamente pesquisado. O ponto onde passa a dizer que 
que estamos fazendo um trabalho tão eficiente de degradar a gravidade de modo que 
estamos bloqueando o tempo – este é o salto (LIM, 2004). 
 
 

 O que não significa que a viagem no tempo é pura invenção, Carruth explora as 

consequências de um invento acidental, como é o caso de muitas outras invenções: 

 
Existe uma abundância de estórias na história da inovação onde você está se 
encaminhando a uma coisa e há um efeito colateral que acaba sendo o a coisa valiosa 
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(...). Por um tempo eu acreditei que pedir para viajar no tempo era demais, mas eu 
quase pude acreditar que você poderia enviar informação. Levou um ano para 
escrever o filme e ao final disso (...) eu tenho meio que uma prova de que não pode 
existir. Se você comprar a ideia de que existe, significa algo mais profundo dobre 
aonde vivemos. Isso significa que não vivemos onde pensamos viver (LIM, 2004). 
 
 

Então, o fenômeno de viagem no tempo do filme é uma especulação ancorada em 

conceitos científicos, Carruth estudou o processo tão a fundo que foi capaz de concluir que 

sua aplicação no mundo real seria impossível, mas é capaz de construir uma justificativa 

para o fenômeno no espaço diegético.  

Uma das inspirações para essa especulação científica são as ideias de Richard 

Feynman: 

 
Richard Feynman tem algumas ideias interessantes sobre tempo. Quando você olha 
os diagramas de Feynman [que mapeiam a interação de partículas elementares], não 
existe realmente diferença entre observar uma interação ocorrendo para frente ou 
para trás no tempo (LIM, 2004). 
 
 

Em relação a máquina, Carruth observa que tomou um cuidado extra para compor 

um dispositivo que fosse capaz de funcionar respeitando as noções de espaço-tempo que 

estabelece. 

 
Em quase toda estória de viagem no tempo, as pessoas se retiram de um ponto no 
tempo e então imediatamente existem em outro (...) e eu nunca gostei disso porque se 
eu fosse saltar um dia, eu me encontraria em um espaço diferente por causa da órbita 
da Terra. Sempre que você está tratando movimento no tempo você precisa falar 
sobre espaço (...) se você está se movendo no tempo ao contrário, você deve passar 
por cada momento atrás para chegar lá (LIM, 2004). 
 
 

 Por essa razão os usuários do dispositivo precisam permanecer em seu interior pela 

mesma duração da viagem pretendida. Apesar de especulativos, os princípios são amarrados 

logicamente na narrativa. 

 Além da ciência por trás da história, Primer é repleto de referências a conceitos 

matemáticos. Uma dessas referência é a caixa postal da Emiba é 112358, os seis primeiros 

números da sequência de Fibonacci70. 

 

 

3.1.5. O puzzle situacional: o que cada cena significa 

																																																								
70 Uma relação de recorrência linear Fn = Fn-1 + Fn-2, para n > 1 onde F0 = 1.  Isso significa que cada número da 
sequência é o resultado da soma dos dois números anteriores. 
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Outra complicação do filme é o fato de nem os protagonistas compreenderem 

completamente o que está ocorrendo, deixando a tarefa ao espectador de interpretar o sentido 

de cada cena. Abe e Aaron jogam um puzzle situacional, experimentando o que ocorreria se 

executassem determinadas ações, como o plano de voltar no tempo e evitar que tenham uma 

conversa. 

Certas passagens são apresentadas sem demarcações específicas, como a cena em que 

Abe coloca seu eu sobre o efeito de sedativos, o espectador precisa estar atento para 

compreender o que se passa. 

Uma narração em voice over acompanha a história e o espectador precisa se perguntar 

quem fala. Não é difícil perceber que a voz é a mesma que a do personagem Aaron, mas após 

se obterem todas as informações do filme percebemos que a narração se trata na verdade de 

uma cópia alternativa de Aaron. Deliberadamente o filme nos leva a uma conclusão errônea. 

De certa forma todas as informações necessárias para compor a estória estão presentes, 

embora em uma forma mais crítica, no entanto, Carruth insere uma passagem onde a narrativa 

não é capaz de inferir explicação, justamente porque os personagens também a desconhecem. 

A questão é como Granger foi capaz de viajar no tempo e porque: 

 
Eu me certifiquei de que a informação estava lá. Quase todos os detalhes, desde 
quem é o narrador a quantos Aarons existem no final. Mas há um pedaço de 
informação que não está, e isso tem haver com [o investidor potencial] Granger 
voltando e como ele foi capaz. Isso é propositalmente vago. Abe e Aaron 
individualmente tem um momento no filme em que se encontram no passado de outra 
pessoa, e ambos reagem diferentemente a isso. Esse é o momento de Abe. Esse 
homem descobriu sobre a máquina e a usou para voltar, mas eles não sabem de que 
ponto do futuro ou quem lhe contou sobre isso. Isso é o que leva Abe a reiniciar toda 
a coisa (...) é importante que a audiência esteja no mesmo lugar que eles – não existe 
uma maneira de saber (LIM, 2004). 

 

 

3.1.6. O puzzle impossível: desvendando os paradoxos 

 

 

Finalmente chegamos ao puzzle impossível do filme, desvendar os paradoxos 

temporais. Similarmente à situação com Granger, nem os espectadores nem os protagonistas 

são capazes de estabelecer as consequências dos paradoxos de primeira mão, é preciso 
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experimentá-los, a dificuldade reside neste fato, se não sabem as consequências, não são 

capazes de calcular os riscos de suas ações. 

Por esse motivo Abe constrói uma máquina de segurança, isso o permite retornar ao 

passado e desfazer todas as suas ações, de modo a corrigir os danos causados nas linhas 

temporais. 

O roteiro é repleto de paradoxos de causa e efeito, mas ao invés de prevenirem que as 

viagens sejam feitas, estes paradoxos causam o surgimento de situações inexplicáveis. Abe e 

Aaron sucessivamente viajam no tempo para impedir a criação da máquina e corrigir a linha 

temporal, caso sejam bem-sucedidos nisso, impedirão que seus eus regulares usem o 

dispositivo de viagem no tempo e perturbem o presente, portanto tornando impossíveis as 

ações que estão fazendo naquele exato momento, mas, pelo contrário, eles estão fazendo, 

significando que os conceitos de causa e efeito não funcionam logicamente, ao menos na 

definição que apresentamos. 

Carruth observa sobre o conceito de paradoxo: 

 
Sem dizer explicitamente isso, o filme é construído sobre a ideia de que esses 
paradoxos são um modo de entender as coisas. O universo não vai explodir ou 
quebrar se você criar um paradoxo. Seja lá o que for quebrar, será provavelmente 
você (LIM, 2004). 
 
 

Portanto o filme ainda levanta um puzzle interpretativo, entender se universo e como 

ele se relaciona. 

 

 

3.1.7. Quantificando as camadas de complicação 

 

 

Observamos então seis tipos de puzzles ou camadas de complicação que o Primer 

constrói ao longo de sua narrativa. Cada uma delas precisa ser compreendida para se alcançar 

um entendimento lógico do filme. No entanto essas complicações são utilizadas repetidas 

vezes, logo construindo um número muito maior de camadas. 

Carruth acredita que o filme pode ser entendido em duas exibições: 
As pessoas não necessariamente precisam saber a resposta de tudo, eles querem saber 
que existe uma resposta. Eu sei que você pode assistir e pensar que é algum tipo de 
montagem aleatória, como se fosse um tipo de poema sinfónico para a viagem no 
tempo. Mas saber que há um método para isso é metade da batalha. Duas 
visualizações parecem ser suficientes, mas eu não posso dizer que você tem que 
assistir duas vezes; isso é muito pretencioso (LIM, 2004). 
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Roger Ebert, por outro lado, considera que o filme não pode ser considerado cinema de 

entretenimento e que dificilmente vai interessar leigos: 

 
“Primer” é um puzzle film que o deixa se perguntando sobre paradoxos, lacunas, 
pontas soltas, eventos sem explicação, cronologias que não parecem caber. Abe e 
Aaron se perguntam também e o que parece a primeira vista um método 
perfeitamente direto de usar a máquina se torna algo alarmantemente complicado 
(...). 
O filme me encanta com sua arrogante confiança de que a audiência poderá 
acompanhar. “Primer” é um filme para nerds, geeks, gênios, vencedores de decatlo 
acadêmico, programadores, filósofos (...). Será evidentemente odiado por aqueles que 
“vão ao cinema para serem entretidos” e abraçado e discutido por outros, que acharão 
que entretém as partes que os outros não alcançam. É enlouquecedor, fascinante e 
completamente bem-sucedido (EBERT, 2004). 
 

Primer se torna então um ensaio, um puzzle em formato de filme, e não o contrário. 

 

 

3.2. ALÉM DO FILME 

 

 

Como Ebert observou, filmes como Primer tem a capacidade de fascinar os espectadores, 

eventualmente levando uma parcela deles a ponderar e compor interpretações e teorias 

baseadas na história. Desta forma filmes metapuzzle tem uma sobrevida muito maior do que 

filmes com narrativas mais clássicas, no sentido da expansão de seu universo. 

Alguns fenômenos contemporâneos surgem no metapuzzle. 

Cult fims: Um filme pode receber o status de cult film, um tipo de obra que é capaz de 

unir uma quantidade de fãs dedicados a ela. Geralmente esses grupos são pequenos e restritos, 

mas muito engajados e emocionalmente envolvidos com o material. Esses seguidores são 

capazes de criar as derivações a partir da obra original. 

Teorias de fã: interpretações baseadas em evidências que tem o objetivo de explicar 

eventos ou o conjunto do filme. Na internet Primer possui uma série de blogs dedicados 

exclusivamente à sua interpretação, incluindo a composição de diagramas explicativos. Alguns 

exemplos estão em anexo. 

Fanfiction: são estórias baseadas no universo e nos personagens de um trabalho de 

ficção. Ao invés dessa continuidade ser produzida pelo seu criador original, elas são 

compostas pelos fãs. Diferente da teoria, o fanfic se caracteriza pela inferência da imaginação 

do fã. O trabalho original e referido como canônico, ou seja oficial, e essas ficções como não-
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canônicas, em alguns casos autores incorporam teorias de fãs e elemento de fanfics em 

expansões de sua obra original. 

Fóruns de internet: são espaços online dedicados a conversas ou discussões sobre um 

determinado assunto, na forma de mensagens. Diferentemente de chats, que também podem 

ser ambientes para a discussão de enredos complexos, as mensagens tendem a ser mais longas 

e detalhas e são permanente ou temporariamente arquivadas. Em fóruns fãs debatem teorias, 

pontos de enredo, e detalhes de filmes que ajudam a compor uma interpretação coletiva. 

Embora o puzzle film não seja um fenômeno exclusivamente contemporâneo, seu 

desenvolvimento se torna atrelado a modernidade. A possibilidade de fácil interação entre 

interessados em um mesmo assunto permite que mais espectadores compreendam a natureza 

de um filme, formulem teorias e mantenham constante o interesse na obra. 
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CONCLUSÃO 
 
 
  
 A dificuldade de definir uma categoria específica que englobe todos os filmes 

considerados puzzle films reside em um problema tão complexo quanto o próprio objeto: 

como se pode definir o que um espectador considera desafiador? Por este motivo existe tanta 

discrepância nas interpretações de diversos autores, o que um simplesmente considera um 

artifício narrativo outro considera uma complicação narrativa.  O trabalho tentou estabelecer 

justamente esta diferença e encontrar dentre esses filmes aqueles que continham uma 

quantidade tamanha de complexidades que não permitiriam que o espectador comum 

compreendesse a narrativa em uma só visualização. 

 Utilizamos os puzzles físicos como metáforas para melhor esclarecer as complicações 

que um autor pode compor em um filme. É possível observar a partir disso que para que um 

filme seja lógico, embora confuso, seus enigmas precisam fazer sentido e serem devidamente 

justificados, embora cuidadosamente escondidos, através da narrativa. Estes filmes se 

distanciam de experimentos puramente interpretativos, como os filmes de David Lynch, por 

apesar de serem complexos terem uma interpretação única e alcançável através de repetidas 

visualizações. 

 Embora não tente ser um apanhado completo e definitivo, foi possível identificar os 

muito métodos de criação de puzzles fílmicos. Esses dispositivos estão presentes em muitos 

filmes comerciais e autorais, mas nos puzzles são utilizados para complicar e dificultar o 

entendimento de uma narrativa fílmica. 

 Um filme metapuzzle vai contra toda uma ideia de narrativa, exposta por Aristóteles, 

que busca clareza e consistência, com início, meio e fim. Em um filme tão complexo quanto 

Primer, o espectador não é capaz de identificar uma estrutura consistente em uma só 

visualização, o filme parece não fazer sentido e não ter respostas, mas após diversas releituras 

e investigação é capaz de compreender toda essa lógica, e o que parecia confuso e sem 

sentido é nitidamente observável. 

 Primer, serve como um exemplo ideal já que não parece fazer esforços desnecessários 

para ser complexo. Toda a complexidade do filme surge da estória, desde personagens com 

conhecimentos técnicos específicos que falam de forma estranha e dificultam ao espectador 

um entendimento imediato do que está sendo retratado até situações confusas que recaem a 

estes mesmo personagens que nem eles são capazes de explicar. 
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 Primer, constrói camadas de complicação tão confusas e ao mesmo tempo 

entrelaçadas que o espectador ou desiste do filme de uma vez, ou cautelosamente investiga os 

pontos e confusões de sua narrativa. Ao estabelecermos estes puzzles através das categorias 

apresentadas torna-se mais fácil a compreensão da narrativa, e de certa forma essa exposição 

serve com um guia para compreender a narrativa desses filmes super enigmáticos. 

 Este tipo de construção narrativa parece não obter um sucesso comercial favorável, de 

modo geral são experimentos autorais de diretores iniciantes, que fora da indústria 

Hollywoodiana, são capazes de construir estórias que vão além do entretenimento e são 

verdadeiros enigmas cinematográficos. É claro que exemplos existem de filmes que 

alcançaram um retorno significativo, Christopher Nolan com suas narrativas labirínticas é um 

dos diretores de maior sucesso na atualidade, ainda que seus filmes através dos anos estejam 

se tornando cada vez menos enigmáticos e mais explicativos. 

 
Gráfico 1: Arrecadação e orçamento dos filmes de Christopher Nolan. Fonte: <	
http://www.boxofficemojo.com/>. 
 
 No entanto este modelo tem ganhado cada vez mais espaço no circuito comercial. 

Diversos títulos foram citados nesta monografia, em sua grande maioria são filmes surgidos a 

partir dos anos 2000, demonstrando cada vez mais um interesse do público de modo geral 

neste tipo de abordagem. 

O cinema, como qualquer outra arte é mutável e através das inferências do cotidiano é 

modificado e evolui constantemente. Talvez os puzzle films não sejam uma tendência 

contínua, mas um fenômeno que de tempos em tempos ressurge neste universo, mas é 
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inegável quanto esta categoria tem se modificado através dos anos, pegando emprestado de 

situações cotidianas e as aplicando no espaço fílmico. Memento investigou a nossa 

dependência em memória e refletiu um mundo que se apoia constantemente em memórias, 

compartilhadas e armazenadas, como as redes sociais, muito antes dessas tecnologias 

surgirem em larga escala. Ao observar uma narrativa em reverso somos obrigados a pensar 

em quão dependentes estamos de nossas memórias. Hoje, talvez, Memento fosse 

compreendido mais facilmente, já que estamos imersos em um universo onde as informações 

chegam a nós mais fragmentadas e desordenadas. 

 Com o advento de novas tecnologias, e por consequência a redução dos custos com 

equipamentos de produção, mais e mais filmes complexos são capazes de surgir, diretores tem 

maior liberdade autoral para construir suas ideias que geram um interesse de um círculo 

limitado de espectadores, talvez por este motivo esse tipo de narrativa seja mais recorrente 

nos dias atuais.  

 Com a internet o acesso a essas produções que seriam obscuras e talvez rapidamente 

esquecidas ganham um novo interesse e alcance global. Hoje qualquer pessoa em qualquer 

lugar do mundo pode assistir um filme de pequena distribuição como Primer, há 20 anos, isso 

seria impossível, conhecer um filme como esse seria improvável, mais difícil ainda seria obter 

uma cópia. 

 Filmes metapuzzles, por precisarem de múltiplas visualizações são um fenômeno 

contemporâneo, permitido através de novas mídias digitais, onde o espectador pode pausar, 

retornar e investigar durante sua própria exibição. Por serem construídos de forma a exigir do 

espectador um envolvimento e interpretação, estes filmes ganham status de escritura sagrada 

onde o espectador retorna repetidas vezes para obter discernimento e conhecimentos. Eles são 

uma nova definição de interatividade fílmica, que embora represente uma construção já 

definida (por ser um filme, todas as exibições serão as mesmas), é permitida pelas novas 

tecnologias na mente de seus espectadores. 
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