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Resumo 
Com o objetivo de entender o conceito de imersão no          
cinema, a pesquisa analisa filmes, comentários, críticas       
e cineastas, que evidenciam as características que       
aproximam de forma intensa, imersiva, o espectador       
cinematográfico de uma obra. O filme Little Miss        
Sunshine (2006) foi a principal obra fílmica para o         
desenvolvimento desta pesquisa.  

Introdução   
O projeto tem como objetivo estudar o conceito de         
imersão no cinema, analisando a relação espectador e        
obra. A pesquisa leva em conta a realidade social do          
filme, avaliando o reflexo desse contexto na imersão do         
filme. Considera-se também o papel da crítica realizada        
sobre a obra, bem como o mercado consumidor, pois         
essa categorização de análise, permite evidenciar a       
imagem como principal elemento de fruição artística,       
levando a uma compreensão da qualidade emocional       
presente nas obras fílmicas. A imersão sendo a        
responsável por interferir na realidade do espectador,       
principalmente através das emoções.  

Material e Métodos 

O Livro “História do Cinema Para quem tem Pressa”         
(Celso Sabadin - 2018) foi utilizado como introdução à         
pesquisa sobre o surgimento da exibição de imagens em         
movimento, o obra “As teorias dos cineastas de Jacques         
Aumont (2004), deu suporte para análise da imersão nos         
filmes. O filme “Little Miss Sunshine” (2006), foi a         
principal obra cinematográfica, utilizada na construção      
da pesquisa. Inicialmente considerado um filme imersivo,       
a exibição para a comunidade foi fundamental para se         
chegar às características fílmicas que tornam uma obra        
cinematográfica, uma obra imersiva. A exibição se deu        
devido ao projeto rondon, voluntariado da UEPG e do         
ministério da defesa, que ocorreu em janeiro de 2020.  

Resultados e Discussão 

Após analisar possibilidades de causas imersivas, como       
gênero fílmico, data de produção, relação histórica, entre        
outros elementos, consideramos que a principal      
característica de um filme imersivo está na força        
emocional dos personagens, que a partir da       
interpretação e da direção, mesmo levando-se em conta        
os fatores técnicos da obra. Foi evidente, a partir das          
análises, que a intensidade emocional dos personagens       
estabelece a identificação do público com a obra e que          

categorias como som, fotografia, trilha sonora, efeitos       
especiais, atuam como importantes coadjuvantes na      
construção de uma obra cinematográfica imersiva.  
. 

 
Figura 1. Exibição do filme “Little Miss Sunshine” durante o evento do            
Projeto Rondon em janeiro de 2020, no município de Diamante          
D’Oeste 

Fonte: O Autor 

Conclusão 

Durante toda a pesquisa, diversos filmes foram       
analisados, pelo autor ou por um público, permitindo        
compreender as emoções presentes nos espectadores.      
Entre diversas observações registradas e avaliadas,      
pode-se evidenciar as características de um filme que        
são capazes de estabelecer com a plateia um vínculo         
emocional, levando ao que conceituamos de imersão. Ao        
final da pesquisa foi possível definir algumas       
possibilidades que trazem a imersão, sendo a emoção, a         
empatia, e as características pessoais de um       
personagem, algumas dessas.  
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