
Orientação para discussão dos vídeos sobre o filme Os Incríveis 2 
  
Vídeo 1 – https://www.youtube.com/watch?v=9Lk_iqCfd5c 
  
Vídeo 2 - https://www.youtube.com/watch?v=SgFwFxAqjvA 

  

Vídeo 1 – apresentado por Kamila Souza 

  
No início há uma crítica à indústria do cinema que usa a nostalgia para 

convencer o público a assistir ao filme e com isso aumentar seu lucro. Há 
referência ao diretor do filme Os Incríveis 2 (Brad Bird) e sobre os 14 anos de 
intervalo entre o filme 1, lançado em 2004 e o 2, lançado em 2018.   

Há uma apresentação inicial do filme Os Incríveis 2 e, logo no início, Kamila 
deixa clara a sua preferência pelo primeiro, porém, afirma que o filme 2 não é 
ruim. Destaca que a Pixar sabe fazer filmes para crianças que também prendem 
a atenção dos adultos. O filme foca na família sem medo de tocar em assuntos 
delicados como problemas no casamento, frustração no trabalho, negligência 
com os filhos. 

O ponto negativo de Os Incríveis 2 é que, depois de 14 anos, começa no 
mesmo ponto onde o filme 1 parou e isso deixou alguns furos na sequência, 
pois no final do filme 1 o Senhor Incrível tinha aprendera uma lição quando 
quase perdeu sua esposa. Porém no filme 2 parece que ele não aprendeu, pois 
faz as coisas com raiva, tem inveja da mulher. 

Explorar o fato de o homem trabalhar em casa e cuidar dos filhos 
enquanto a mulher trabalha fora é legal, mas foi mal feito porque, na opinião da 
vlogueira, o Senhor Incrível está fazendo isso por motivos egoístas, ou seja, quer 
que a Mulher-Elástico consiga legalizar os super-heróis para ele voltar a fazer o 
que ama, que é combater o crime. 

O ponto positivo de Os Incríveis 2 é o protagonismo da Mulher-Elástico. O 
filme apresenta melhor demonstração de poderes de super-heróis, usa a 
animação e o potencial do personagem para criar cenas incríveis em todo o 
filme e há também a demonstração de poderes de outros personagens. 

O personagem Zezé, o bebê da família, agrada muito aos espectadores. É 
muito fácil usar criança para fazer o público rir, mas funcionou, embora com 
menos inspiração e esforço que no primeiro filme. A falta de esforço é mais 
evidente no vilão, que é muito fraco: seu plano não faz o menor sentido, seu 
discurso não é válido, porque ele luta por questões da sociedade atual e não dos 
anos 60, que é a época em que se passa o filme. 
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O lado bom é que o vilão não é o destaque, já que o filme é focado na 
família. Foi excelente que esses personagens da família tenham tido mais 
desenvolvimento. 

Os Incríveis 2 “dá de 10 a 0” no primeiro, na animação, pois tem uma 
qualidade absurda. Quem gostou do primeiro vai gostar do segundo, problemas 
cotidianos são colocados em situações extraordinárias de uma maneira muito 
divertida. 
  
 Gravação do vídeo 

A apresentadora fica em primeiro plano, ao fundo há uma estante com 
alguns livros e várias caixas de DVD, bonecos de personagens de filmes.  É 
possível perceber que houve planejamento antecipado da fala, não aparenta 
improviso. A linguagem é de fácil compreensão, alcança espectadores de 
variadas idades. 
  
  
Vídeo 2 – apresentado por Otavio Ugá 
  

Otavio inicia falando o nome do filme Os Incríveis 2, do diretor Brad Bird e 
faz uma chamada: Vale a pena? 

Há apresentação do filme e referência ao poder da Pixar em criar 
continuações de seus melhores filmes que superam o filme original ou mantêm 
a qualidade bem próxima. Cita exemplos de outros filmes em que isso 
aconteceu. 

De acordo com Otavio, essa continuação tem o mesmo espírito do 
primeiro lançado em 2004, ele tece elogios à boa distribuição dos 
acontecimentos, com leveza, diversão e ritmo. Tanto o núcleo da Mulher-Elástico 
em suas aventuras de super-heroína quanto de Senhor Incrível cuidando da 
casa são muito divertidos. 

O filme consegue intercalar lá e cá (Mulher-Elástico e Senhor Incrível) sem 
ficar desinteressante e passa mensagens sobre as quais vale reflexão, como nas 
cenas com a Mulher-Elástico debatendo a questão da ilegalidade, mostrando 
que nem sempre o que é ilegal deveria ser. 

Em relação à ação, a direção é sempre instigante, com montagem ágil, 
sempre compreensível e explora tudo o que o poder da Mulher-Elástico pode 
proporcionar. Seus movimentos de locomoção lembram bastante os do Homem 
Aranha. As ações concentram-se na aventura da super-heroína. 

Nas cenas com o Senhor Incrível o foco é o humor do marasmo e a 
reflexão social sobre a inversão de papéis: o homem fica em casa cuidando dos 
filhos e a mulher sai para trabalhar. Ele se esforça para controlar a inveja que 
sente da esposa, incentiva-a a contragosto para esconder o fato de que se sente 



menosprezado e inferiorizado como se aquele não fosse um papel digno de um 
homem de família. 

O roteiro oferece empatia nas duas narrativas paralelas. A Mulher-Elástico 
usa câmeras no uniforme para mostrar à população as dificuldades da vida de 
um herói; o homem sente na pele o que a esposa passava quando ficava em 
casa enquanto ele saía para combater o crime. Por ser um super-herói, o Senhor 
Incrível achava que seria fácil ficar em casa e cuidar dos filhos, mas descobriu 
que essa tarefa não é tão simples como imaginava. Essa dificuldade fica maior 
quando o bebê começa a apresentar seus superpoderes incontroláveis. 

O humor do filme Os Incríveis 2 é certeiro para alcançar os espectadores 
das mais variadas idades, sem utilizar piadas que subestimem a inteligência das 
crianças ou ignorem a presença do público adulto no cinema. Os personagens 
são espetaculares. 

O capricho técnico é maravilhoso, fora do comum, há preocupação com 
cada detalhe, como movimentos de cabelo, resíduos de destruição, expressões 
corporais e faciais e os efeitos dos mais variados poderes. 

A direção de arte é sublime, o figurino utiliza cores que refletem os 
poderes ou as personalidades do super-herói. A trilha sonora é soberba sem 
chamar atenção demais para si. A trama é gostosa, dinâmica. 

Os Incríveis 2 é inferior ao filme 1 (seu antecessor) na estrutura de 
combate ao vilão e o vilão em si. O resultado é sem grandes surpresas. Os 
planos do vilão são furados, com motivações que não convencem, mas isso não 
atrapalha, pois é cheio de momentos inspirados, com personagens 
divertidíssimos e consegue nos fazer rir como poucos filmes do gênero. 

O filme não é brilhante em todos os setores como o primeiro, mas valeu a 
espera de 14 anos. 
  
  
Gravação do vídeo 

 O apresentador fica em primeiro plano, há imagens de personagens de 
filme ao fundo. É possível perceber que houve planejamento antecipado da fala, 
pois há uma sequência organizada das ideias apresentadas. A linguagem é 
descontraída, há brincadeiras com a pronúncia de algumas palavras durante a 
gravação. A fala do vlogueiro é intercalada com cenas do filme relacionadas ao 
trecho que está sendo comentado. 


