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Resumo

Almeida, Barbara de Brito Antunes Lito de; Cardoso, Marília Rothier. Na
trilha luminosa de uma estrela: a Folia num experimento em cineescritura. Rio de Janeiro, 2009. 152 p. Dissertação de Mestrado Departamento de Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Esta dissertação se propõe criar uma estrutura capaz de responder às
exigências teórico-críticas levantadas ao longo da pesquisa sobre Folias de Reis –
manifestação popular inserida no campo das tradições orais, em constante
movimento de integração às circunstâncias da cultura contemporânea. Com o
objetivo de evidenciar cada uma de suas dimensões – verbal, performática,
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histórico-mítica e sócio-política – e explorar a riqueza interdisciplinar do objeto,
experimentou-se a estrutura de uma tese-roteiro, com uma redação centrada em
roteiro cinematográfico e desenvolvida a partir dos pontos de tensão entre criação
artística e produção crítico-conceitual.
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Cultura popular; cinema; oralidade; Folia de Reis; interdisciplinaridade.

Abstract

Almeida, Barbara de Brito Antunes Lito de; Cardoso, Marília Rothier
(Advisor). In the bright path of a star: the Feast of the Magi as an
experiment in cine-writting. Rio de Janeiro, 2009. 152 p. MSc.
Dissertation - Departamento de Literatura, Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro.

This dissertation tries to build up a suitable structure so as to answer to the
questions brought up during the research on the Feast of the Magi – oral tradition
related to Christmas celebrations and maintained as a folk entertainment until
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today thanks to its interrelation with contemporary culture. The hybrid form of
thesis-screen-play has been chosen in order not only to clarify adequately each of
its dimensions – verbal, performatic, mythic, historical, social and political – but
also to appreciate / explore the interdisciplinary wealth of this subject. The model
of the screen-play has provided a basis for writing the argumentative text
developing the conflict between artistic invention and conceptual-critic thinking.
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