
-��

�

Capítulo 2 - Linguagem e formas de análises cinematográficas  

 

2.1. O Início do Cinema   

 

O surgimento do cinema está atrelado ao nome dos irmãos Lumière, já que foram eles que 

inventaram um aparelho chamado de cinematógrafo, que era capaz de projetar numa tela de 

21 metros de largura por 18 metros de altura. Mas muito se engana aquele que, quando escuta 

a palavra cinema relacionada a essa época, pensa em uma série de elementos e técnicas 

articulados para narrar algo; isso porque, o dispositivo cinematográfico, quando surgiu, era 

uma espécie de espetáculo, uma quase magia que beirava o fantasmagórico.  

 Assim, o cinema se resumia a métodos de ilusionismo utilizando imagens, fotográficas 

ou não, para simular viagens no tempo e no espaço. Era o que os contemporâneos chamavam 

de espetáculos totais ou ultra-realistas, muito comuns no início do século, e neles o cinema era 

um dos componentes, mas não o único (CESARINO, 1995, p.2).  

 

O dispositivo cinematográfico era mais uma atração da 
exposição de Paris; então, no ano de 1900, o cinema dividia 
espaço com dispositivos como; mareorama e o sterorama  

O Stereorama estava “instalado no pavilhão da exposição 
argelina, (era) um trabalho de pintores orientalistas, e 
reproduzia uma viagem pelo Mediterrâneo ao longo da 
costa argelina, partindo de Bône ao amanhecer e chegando 
em Orã no pôr-do-sol”. Uma tela móvel e efeitos de luz 
davam ao público uma sensação indescritível (pelo menos 
era isso que o catálogo de publicidade prometia) de 

deslocamento, dentro da paisagem que se movia lentamente 
diante dos olhos do espectador(CESARINO, 1995, p.3).  

 

 Mareorama era outro dispositivo ainda mais sofisticado. Estava construído num prédio 

de quarenta metros de altura, onde cabiam 1,5 mil pessoas. Sua atração era a simulação de 

uma viagem também pelo Mediterrâneo, entre Marselha e Constantinopla. Os espectadores 

entravam numa cabine simulada de navio, diante da qual uma imensa tela de 15 metros de 

altura mostrava uma paisagem pintada. Atores vestidos de marinheiros e eventuais músicos e 
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dançarinos recebiam os passageiros. Enquanto isso, uma equipe escondida trabalhava para 

movimentar a cabine dos passageiros simulando oscilações marítimas. Desenrolavam 

lentamente os mil metros de comprimento da tela, fazendo desfilar a paisagem e controlavam 

os efeitos de luz que variavam conforme a hora do dia que estava sendo representada. 

Movimentavam ainda uma plataforma coberta de algas marinhas, para criar a ilusão (olfativa) 

de uma brisa marítima. 

 Diferentemente do que muitos imaginam, os primeiros filmes do século XIX não eram 

ficções e sim pequenos documentários de gente tomando banho de rio, o mar batendo nas 

pedras, desfiles de autoridades, cenas urbanas, multidões. Esses primeiro filmes tinham 

caráter de diversão popular e eram mal vistos, ao contrário dos panoramas que eram tomados 

como diversões sofisticadas.  

 Os primeiros filmes dos irmãos Lumière eram pequenos documentários em situações 

do cotidiano, por exemplo, a saída dos trabalhadores de uma fábrica ou a chegada de um trem 

à estação. Os Lumière também mandavam fotógrafos para filmarem ao redor do mundo, 

principalmente lugares exóticos. Com relação ao gênero ficcional, em 1906, o Hales Tours de 

Nova York concluía, entre seus filmes, The hold-up of the Rocky Mountain express 

(Biograph, Bitzer, 1906) e The great train robbery (Edison, Porter, l903). Esses filmes eram 

já pequenas ficções, que possuíam uma estrutura narrativa mínima e representavam muitas 

mudanças (CESARINO, 1995, p.4). 

Cesarino (1995) divide o cinema em primeiro cinema (aquele em que ainda não estava 

presente a narrativização e era visto apenas como espetáculo) e cinema de transição, que já 

incorporou recursos de linguagens mais sofisticados para contar uma história. Muitas vezes se 

refere às duas primeiras décadas do cinema, em que se destaca um primeiro período (1894-5 a 

1906-8) e um segundo período (1906-8 a 1913-15), de crescente narrativização. Aqui, o que 

nos interessa é esse cinema que está voltado para a articulação de diversos elementos com a 

finalidade de “contar” uma história.  

No primeiro cinema, os filmes não possuíam continuidade narrativa e a câmera, muitas 

vezes, era considerada como uma espécie de interface entre o ator e o espectador, sendo que 

estes dirigiam-se constantemente aos segundos. Esse tipo de atitude “quebra” a chamada 
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diegese31 do filme. Este termo está associado ao ambiente autônomo da ficção, o mundo onde 

a história acontece. Assim sendo, diegese é o processo pelo qual o trabalho de narração 

constrói um enredo que deslancha de forma aparentemente automática, corno se fosse real, 

mas numa dimensão espaço temporal que não inclui o espectador (CESARINO, 1995, p.5). 

 O cinema de transição do segundo período, que vai de 1907 a 1915, começa pouco a 

pouco a se organizar e tomar forma, os filmes passam a ser mais compridos: algo em torno de 

15 minutos. Eles também começam a utilizar diferentes planos de filmagens e as narrativas se 

tornam mais elaborados e ficcionais. Esse período pode ser considerado de apuração e 

desenvolvimento dos elementos que compõem o cinema; durante essa época, desenvolveram-

se as técnicas de filmagem, atuação, iluminação, enquadramento e montagem.  O que marcou 

principalmente o período de transição do cinema foi a diminuição da distância entre a câmera 

e os atores.  

 No que se refere à utilização da linguagem verbal no cinema, nesse período de 

transição, foram criados os letreiros, que eram compridos e serviam para descrever a situação 

que aconteceria em seguida. Em 1910, foram sendo incorporados intertítulos com fragmentos 

de diálogos, antes dos planos em que as falas eram ditas.  O próximo passo em 1913 foi a 

utilização dos intertítulos no momento em que os personagens falavam.   

Em relação ao enquadramento, a principal mudança realizada foi deixar de enquadrar 

o corpo inteiro (long shot) do ator e passar a colocar a câmera mais próxima dos atores, com a 

finalidade de ressaltar as expressões faciais.  É importante observarmos que, pouco a pouco, 

os elementos vão sendo organizados de maneira a adquirir significados. 
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O filme Frances L’ assassinat du duc de Guise, feito em 1908 por 
Calmettes e Le Bargy, para a companhia Film d’Art mostra 
claramente o efeito dessa aproximação da câmera em relação aos 
atores, permitindo o desenvolvimento das cenas a partir do fundo em 
direção ao primeiro plano, na cena em que o duque atravessa a sala 
onde conspiram seus assassinos. A altura mais baixa da câmera, por 
sua vez, faz parecer que os atores estão sendo observados de um 
nível mais baixo que eles, dando certa impressão de grandiosidade e 
heroísmo aos personagens. Além disso, o filme tem outra 
característica importante, que é permitir aos atores ficarem de costas 
para a câmera, se a ação assim exigir (Cesarino In.: Mascarello, 
2005. P.42). 

   

� Conforme Cesarino (2005), a organização proposta por “L’ assassinat du duc” sugere 

uma maneira mais naturalista de apresentação do espaço e de organização dos atores. Essa 

nova postura técnica contribui para tornar a narrativa mais diegética, pois quando a encenação 

é toda feita voltada para câmera acaba-se considerando o espectador em excesso. Foi 

exatamente nesse período, de 1909 a 1913, que surgiram os enquadramentos chamados de 

plano americano e primeiro plano.  

 No começo, ainda no período do primeiro cinema, o tamanho máximo de um filme era 

o quanto o rolo de película durava; com o aperfeiçoamento das técnicas, começou-se a juntar 

diversas partes das películas. No entanto, foi no período do cinema de transição que os 

cineastas experimentaram maneiras diferentes de conectar os planos para articular, de forma 

mais clara para o espectador, a ação narrativa.  

 A constituição de um sistema de convenções mais sofisticado só se desenvolveria em 

1917. Entretanto, houve um grande progresso no período de transição, desenvolvendo três 

maneiras básicas de conexão entre plano: montagem alternada, montagem analítica e 

montagem em contiguidade (BORDWELL E THOMPSON, apud, CESARINO, 2005, p.43).  

  A montagem alternada inseriu no filme a possibilidade de alternar ações que ocorrem 

em espaços diferentes da narração. Nessa técnica as ações ocorrem em espaços diegéticos 

diferentes, mas ao mesmo tempo. Um dos primeiros exemplos dessa técnica está no filme Le 

cheval emballé, do diretor Ferdinand Zecca.   

Montagem analítica é aquela em que se mostra um plano geral da imagem e, em 

seguida, corta para detalhes desse mesmo plano: ela tem a finalidade de apresentar objetos 

cênicos que não podiam ser notados à distância. Os cineastas que exploraram esses recursos 

foram Pathé, em 1908, e D. W. Griffith, em 1911.  
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A montagem em contiguidade é aquela em que a transição de um espaço para outro é 

feita respeitando as relações entre um espaço próximo ou ao lado. Como, por exemplo, se um 

personagem sai de um enquadramento pelo lado direito, deve aparecer pelo lado esquerdo no 

próximo, para manter a continuidade da cena.  

 Durante esse período de transição do cinema, D. W. Griffith contribuiu 

consideravelmente para fomentar uma linguagem cinematográfica. O cineasta dirigiu mais de 

400 filmes e conseguiu desenvolver técnicas que contribuíram para o desenvolvimento de um 

modelo de narração coerente, capaz de orientar espacialmente o espectador.  

 

Há exemplos isolados de montagem paralela antes de 1908, 
principalmente na Europa, mas nos EUA são raros antes de 
Griffith. Ele teve um papel único ao utilizar a montagem 
paralela não apenas para misturar diferentes linhas de ação, 
de modo a criar suspense e emoção, mas também para 
construir contrastes dramáticos, delinear o desenvolvimento 
psicológico de personagens e criar julgamentos morais. O 
uso desse tipo de montagem revela-se como clara 
intervenção do narrador que, pelos contrastes, aponta 
motivações, injustiças e paralelismos (CESARINO, 2005, 
p.47).  

 

 Griffith colaborou para formação de um padrão de montagem cinematográfica; assim, 

o cineasta fez escola nos Estados Unidos, que tinham como uma de suas características a 

diminuição da duração dos planos. Enquanto isso, os cineastas europeus preferiam os planos 

mais longos e tendiam a trabalhar a profundidade do espaço com a encenação dos atores. 

Desse modo, as técnicas utilizadas por Griffith ganharam espaço e se estabeleceu um padrão 

narrativo que foi seguido por grande parte dos filmes. O cineasta teve um papel importante 

durante esse período do cinema de transição ao popularizar a montagem paralela.  

 

2.2. A Linguagem Cinematográfica  

 

Como vimos, o surgimento do cinema se deu a partir das filmagens dos irmãos Lumière e 

a partir de simples representação de fatos da realidade, mas, pouco a pouco, o cinema foi se 

tornando uma linguagem, isto é, um conjunto de elementos que são capazes de conduzir uma 
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narrativa. Os mestres Griffith e Eisenstein são os principais padrões dessa evolução que se fez 

pela descoberta progressiva de processos de expressão fílmica cada vez mais elaborada e pelo 

aprimoramento da montagem.  

 Conforme Aumont (2003), ver um filme é, antes de tudo, compreendê-lo, 

independentemente de seu grau de narratividade. Afirmar que o filme é capaz de dizer alguma 

coisa a alguém, permite concluir que ele é um meio de comunicação e que possui uma 

linguagem.  

Marcel Martin, em seu livro “A Linguagem Cinematográfica” (primeira edição editada 

em 1955), por meio de uma abordagem estética, estabelece um método de investigação, um 

estudo pormenorizado, de todos os processos de expressão utilizados pelo cinema. Para 

Martin (2005), a linguagem cinematográfica possui uma originalidade, que vem 

essencialmente do seu poder figurativo de mostrar o invisível e o visível, de visualizar o 

pensamento ao mesmo tempo em que o vivido, de conseguir a fusão do sonho e do real e de 

ressuscitar o passado e atualizar o futuro.  

 Na década de 1960, com os avanços dos estudos estruturalistas, principalmente no 

campo da semiologia, surgiram comparações entre a mensagem fílmica e a mensagem verbal. 

No entanto, esse tipo de comparação logo se mostrou equivocado, conforme Christian Metz; é 

o seu aspecto pouco sistemático que diferencia a linguagem cinematográfica da língua, 

porque, na primeira, as unidades significativas mínimas não possuem significado estável. 

Assim, sem uma gramática estável, o cinema é classificado como outros grupos de conjuntos 

significantes, tais como os que formam as artes.   

 Além de constatar que o cinema era uma linguagem sem língua, Metz utilizou o 

conceito de que a linguagem cinematográfica é constituída por uma pluralidade de códigos. O 

código é concebido na semiologia como um campo de comunicações, no qual as variações 

dos significantes correspondem às variações dos significados. Nessa concepção, a linguagem 

cinematográfica é constituída por códigos cinematográficos.  

 Antes de avançarmos nos estudos dos elementos que compõe a linguagem 

cinematográfica, é necessário explicarmos que o modo como entendemos as articulações dos 

elementos que compõem essa linguagem baseia-se na disciplina sobre linguagem 

cinematográfica, ministrada pelo professor Hélio Godoy Augusto de Souza, durante o 

primeiro semestre de 2011, no Programa de Pós-graduação Mestrado em Estudos de 
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Linguagens. Essa concepção diz que os códigos se articulam em uma relação de 

complexidade, em que os elementos fotográficos (enquadramentos), combinados com o 

movimento (imagem em movimento e movimentos de câmeras), somam-se ao som na 

montagem e formam uma estrutura narrativa. Como podemos ver no esquema da Figura 22.  
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 Ao longo deste capítulo, nos valemos dos estudos sobre a linguagem cinematográfica 

de Metz e de Martin para explicar e exemplificar o funcionamento dos elementos ou códigos 

que fazem com que o cinema se torne um meio de expressão. De acordo com Metz, os 

códigos cinematográficos são divididos em códigos cinematográficos e extra-

cinematográficos, sendo que os primeiros são subdivididos em duas categorias: a dos códigos 

específicos e dos não-específicos.  

 Os códigos cinematográficos específicos são os movimentos de câmera, a montagem, 

a estrutura narrativa, o sistema de gêneros. Os códigos não-específicos são aqueles que não 

pertencem só ao cinema, mas também são encontrados em outras linguagens, por exemplo, 

desenho, pintura, teatro e literatura. Os códigos específicos pertencem ao cinematográfico, 

mas podem assumir suas particularidades conforme o tipo de filme, ou seja, eles não seguem 

um padrão universal. Os códigos extra-cinematográficos são os culturais, gestualidade, 

vestuário, arquitetônico, linguístico, paisagístico e comportamental. 

 A partir de agora, vamos apresentar o funcionamento de alguns dos códigos 

cinematográficos, pois o estudo ficaria demasiadamente longo caso abordássemos todos os 
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códigos existentes. Assim, trazemos à discussão apenas aqueles elementos que consideramos 

relevantes para a nossa análise do filme Avatar. 

 

2.2.1. Fotografia  

 

 De acordo com a escala de complexificação que estabelecemos, o primeiro elemento a 

ser levado em consideração é a fotografia; assim, a primeira questão a ser tratada neste 

trabalho refere-se aos enquadramentos das imagens. Esse código tem sua origem atrelada à 

fotografia e os principais enquadramentos são: grande plano geral, plano geral, plano de 

conjunto, plano americano, plano de médio, plano próximo, o close-up e o super close. Para 

obter esses enquadramentos, há a dependência do tipo de lente que se está usando e da 

distância que a câmera está do tema filmado.   

 O grande plano geral frequentemente é usado para situar a ação global do filme, esse 

tipo de enquadramento é muito comum em um plano de introdução. Também se recorre a esse 

enquadramento quando se quer oferecer uma visão mais ampla do terreno onde se desenvolve 

a ação durante o filme, especialmente quando se tem de descrever a proporção ou a 

intensidade de uma batalha. Logo na primeira cena do filme Avatar observamos um exemplo 

desse tipo de enquadramento; uma câmera mostra uma vista aérea de uma grande floresta.   

 O plano geral assim como o grande plano geral tem um caráter introdutório, também 

é muito utilizado para apresentar uma cena; no entanto, nesse tipo de enquadramento existe 

mais clareza nos pormenores da ação humana. Esse plano mostra o contexto em que o ator 

está inserido. O plano americano “corta” a figura humana na altura do joelho e é muito 

eficiente para “economizar” na utilização de cenários, pois revela pouco do espaço cênico ao 

redor do personagem.  

 No plano de conjunto, o corpo humano é situado todo no quadro; já no plano 

próximo de tronco, a câmera enquadra apenas da cintura pra cima. Este tipo de 

enquadramento elimina a maior parte do fundo da imagem e é eficiente para mostrar a 

interação entre os personagens. O plano próximo proporciona ao público a proximidade em 

relação a um objeto ou uma pessoa, ao mesmo tempo em que elimina o objeto que o envolve. 

De acordo com Marner (1980), pode-se empregar este enquadramento para acentuar 
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convenientemente um ponto crítico de uma ação dramática ou para revelar e salientar 

características, intenções ou atitudes.  

 O close-up é aquele em que mais se ressalta a expressão facial do ator e, 

consequentemente, o que possui o maior apelo emocional. Esse tipo de enquadramento 

geralmente é utilizado em momentos nos quais a história tem grande intensidade dramática. O 

super close nada mais é do que uma aproximação ainda maior que a do grande plano e 

também representa imagens de grande força expressiva. Podemos observar na Figura 23, 

abaixo, a sinalização dos enquadramentos.  
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  Como podemos observar, existem diversos tipos de enquadramento e a escolha 

de um ou de outro tipo de plano depende da complexidade do que se vai narrar; assim, 

observamos em Martin.  

 

A escolha de cada plano é condicionada pela necessária clareza de 
narração: deve existir uma adequação entre a dimensão do plano e o 
seu conteúdo material, por um lado (o plano é tanto maior ou 
aproximado quanto menos coisas nele houver para ver), e o seu 
conteúdo dramático, por outro lado (o plano é tanto maior quanto 
sua contribuição dramática ou a sua significação ideológica forem 
grande). Assinalemos que a dimensão do plano determina 
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geralmente a sua duração, sendo esta condicionada pela obrigação de 
deixar ao espectador o tempo necessário para compreender o 
conteúdo do plano. Desse modo, um plano geral é normalmente 
mais longo do que um close-up; mas é evidente que um grande 
plano pode também ser longo, até mesmo muito longo, se o 
realizador quiser exprimir uma ideia determinada. O valor dramático 
toma então a dianteira em relação a descrição simples (MARTIN, 
2005, P.47)     

  

 A questão é que a escolha de cada tipo de enquadramento está associada à percepção 

de clareza na narrativa; então, não é que exista uma regra fixa pra utilização dos planos e dos 

enquadramentos, mas cada plano, conforme suas características técnicas, se torna mais ou 

menos adequado para os diversos momentos ao se construir uma narrativa sobre algo.   

 Outro elemento dramático importante referente à imagem fotográfica, na linguagem 

cinematográfica, é o ponto de vista da câmera em relação ao personagem. De acordo com 

Marner (1980), o ângulo em que observamos os personagens em um filme é um significante 

narrativo33, desde que seja capaz de descrever esse mesmo personagem, o seu estado de 

espírito e a sua intenção imediata. Parece-nos que a produção de significado conforme a 

posição da câmera está diretamente ligada com as relações sociais, por exemplo, uma criança 

habitualmente vê um adulto de baixo para cima, e geralmente é ensinada a respeitar o mais 

velho, que é, consequentemente, o mais alto.  

 Podemos resumir a três os pontos de vista: o primeiro é o normal, em que a câmera 

está no mesmo nível do olhar do personagem; esse ponto de vista é o menos dramático dos 

ângulos de câmera. Nesse caso, esse tipo de visão pode ser relativo à visão subjetiva de um 

personagem da cena, ou ainda à visão objetiva que o público tem desse personagem. Plongée 

é quando o ângulo de visada da câmera enquadra o personagem de cima, pretendendo, assim, 

mostrar um personagem em estado débil, de modo a diminuir a sua importância.   Contra-

plongée é aquele em que a câmera é colocada em um nível mais baixo que o da direção 

normal do olhar, de modo a observar o personagem de baixo para cima. Esse efeito 

geralmente é utilizado quando se quer ressaltar a importância de algum personagem para o 

espectador. Na figura 25, logo abaixo, podemos observar uma ilustração com os três 

principais pontos de vistas.  
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 Os tipos de objetiva influenciam no ângulo de abertura do enquadramento, sendo 

classificados de acordo com a distância focal e a abertura angular; por exemplo, uma câmera 

com uma lente de 50mm (película de 35mm)  produz imagens nítidas do infinito até os 50 

mm de distância entre a câmera e o objeto. A objetiva de 50mm é conhecida como “normal” 

por provocar distorções mínimas na imagem.  

 Fora a lente normal, ainda existem outros dois tipos: as grandes angulares e as 

teleobjetivas. O primeiro tipo de lente são aquelas com menos de 25mm, que propiciam 

filmagens em espaços pequenos, pois possuem ângulos de visões bastante amplos. No 

entanto, esse tipo de lente, provoca distorções de perspectiva; assim, quando se filma pessoas 

com esse tipo de lente as imagens ficam distorcidas, o que está mais próximo da objetiva fica 

maior. As teleobjetivas possuem distâncias focais maiores que as normais, geralmente 75mm 

ou mais; elas possuem um ângulo de visão bastante fechado e tendem a diminuir a 

profundidade de campo. Na Figura 25, podemos observar o mesmo tema com a utilização da 

grande angular e da teleobjetiva.   
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 Primeiramente, a luz é a responsável pela sensibilização do objeto na película 

cinematográfica; assim, as técnicas de iluminação podem ser utilizadas para criar o “clima” 

para a cena, dependendo da forma como a luz atinge o objeto. Ela também é utilizada para 

organização do espaço representado. Conforme Marner (1980), a luz em excesso destrói o 

espaço, pois num plano, é o equilíbrio entre a luz e a obscuridade que cria essa ilusão.    

 Como temos visto, a capacidade de representar imagens em movimento nasceu com o 

cinema; na verdade, quando assistimos a uma projeção cinematográfica, o que estamos vendo 

é uma sequência de imagens estáticas, que projetadas com uma regularidade, representam o 

movimento. Esse efeito é conhecido como efeito phi; segundo Aumont (2006), é uma 

propriedade inata de nossa percepção, mas em estágios cerebrais. Os leves deslocamentos de 

uma imagem à imagem seguinte, dos estímulos visuais, que excitam as células do córtex 

visual, “interpretam” essas diferenças como movimento, e o efeito produzido em tais células 

não é passível de ser distinguido por elas do efeito que um movimento objetal real produz.  

Explicado como se dá a percepção da imagem cinematográfica para o sistema 

perceptual humano, vamos tratar agora das questões do movimento da câmera, que tem um 

papel criador para delinear uma narrativa. Como afirma Martin (2005), o nascimento do 

cinema como arte data do dia em que os realizadores tiveram a ideia de descolar o aparelho de 

filmar no decurso de uma cena.  

 Parece que a menor unidade significativa de um filme é o plano que se caracteriza por 

sua continuidade, apesar de seu caráter tautológico. Nesse sentido, o termo plano se define 

como sendo a sequência de fotogramas contidos entre dois cortes. Sobre essa noção de plano, 

Aumont (2006) diz que:  

 

Como a maiorias das noções de origem prática, esta é muito pouco 
precisa para ser um conceito teórico. A própria percepção de um 
filme é questionável, quando as mudanças de plano (as colagens 
efetuadas na montagem) são extremamente próximas, ou quando 
elas próprias são dificilmente perceptíveis (por exemplo, porque se 
produzem em um movimento de câmera muito rápido, ou porque se 
produzem em uma fusão). Portanto, essa noção só é pertinente e 
eficaz para a análise de filmes próximos do modelo clássico, no qual 
os planos não são nem longos, nem curtos demais; ela toma então 
seu lugar, entre o fotograma e o segmento, nas unidades do discurso 
fílmico (AUMONT, 2006 p.230)   
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 Aumont (2006) ainda afirma que a noção de plano foi muito criticada por alguns 

cineastas, como Sergei M. Eisenstein e Pascal Bonitzer, principalmente porque essa definição 

estava atrelada ao modelo de cinema clássico, sendo assim excessivamente delimitadora. 

Bonitzer sugeriu que o conceito de plano fosse substituído por fragmento de filme.  

 Como temos visto, o cinema só se tornou cinema porque a câmera deixou de ficar 

estática e ganhou mobilidade; assim, os movimentos de câmeras são os únicos códigos 

especificamente cinematográficos. No entanto, esses códigos possuem inúmeras 

possibilidades de se expressar. Recorremos à classificação feita por Martin (2005) para 

explicar e exemplificar a função do movimento de câmera do ponto de vista da expressão 

fílmica.  

 

2.2.2. Movimentos de câmera 

 

 Conforme Martin (2005) estabelece, os movimentos de câmeras possuem sete funções, 

dentre elas: o acompanhamento de uma personagem ou objeto;� criação de ilusão de 

movimento de objeto estático e descrição de um espaço ou de uma ação. Essas três primeiras 

funções são puramente descritivas, ou seja, o movimento de câmera não possui um 

significado em si, apenas servindo para apresentar a cena ao espectador. As próximas quatro 

funções possuem papel dramático, ou seja, os movimentos de câmeras têm significações, 

desse modo, optamos por descrevê-los separadamente.  

    A descrição de relações espaciais entre dois elementos - conforme Martin (2005), essa 

função pode existir numa relação simples entre dois elementos da ação, mas também pode 

constituir a introdução de uma ameaça ou de um perigo através de um movimento de câmera 

que vai de uma personagem ameaçadora à outra ameaçada. O realce dramático de uma 

personagem ou objeto consiste em um movimento de câmera que “fecha” em um elemento 

importante para o desenrolar da ação. A expressão subjetiva de uma personagem é função na 

qual a câmera é utilizada como se fosse o personagem observando e interagindo com os 

acontecimentos. A última função é a expressão da tensão mental de uma personagem, na qual 
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a câmera também é subjetiva,34 ou seja, toma a visão do personagem; a diferença entre essa e 

a função anterior está ligada à rapidez com que a câmera realiza o movimento.  

 Apesar da utilização dos movimentos de câmeras possuír certas regularidades em suas 

aplicações e ter ao longo do seu tempo de utilização estabelecido certos códigos, a ponto de 

alguns teóricos classificarem para que serve cada movimento na construção de uma narrativa, 

parece-nos arriscado tomar esse caminho da generalização de certa técnica de movimento de 

câmera; assim, a seguir, abordamos de forma metódica e descritiva os tipos de movimento de 

câmera. Deixamos para tratar a da relação entre as funções e os movimentos ao realizarmos a 

análise do nosso objeto fílmico, na medida em que esses movimentos forem se mostrando. 

  Observamos, então, os movimentos de câmera mais comumente utilizados: 

 Movimento Panorâmico: consiste em um movimento giratório da câmera que pode 

ser horizontal, começando tanto da direita quanto da esquerda; se o movimento for completo 

tem-se a panorâmica 360 graus. O movimento panorâmico também pode ser feito na vertical.  

 Travelling: a câmera é posicionada em um carrinho ou em um trilho e executam-se 

movimentos para diversas direções (para frente, para trás, para direita, para esquerda ou 

mesmo oblíquos). Se for um movimento de uma tomada do alto, ocorre “travelling aéreo”; se 

acompanho o movimento de uma personagem, fala-se de “travelling para acompanhar”; se o 

movimento de câmera precede a tomada, é chamado de “travelling para preceder” (COSTA, 

2003, p.186). O travelling ainda pode ser simulado por meio do zoom; no entanto, esse tipo de 

aproximação do personagem provoca deformações como “achatamento” da imagem e perda 

da profundidade de campo, não se configurando, portanto, como um verdadeiro movimento 

de câmera. 

 Dolly ou grua: a câmera fica em um braço mecânico e móvel sustentado por uma 

plataforma com rodas; esse recurso é parecido com o movimento da panorâmica vertical, mas 

executa movimentos muito fluídos e sem inclinar a câmera, como é o caso da panorâmica. A 

grua é uma estrutura maior e mais complexa que o dolly, capaz  de elevar mais a câmera.  
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 Câmera na mão: trata-se do movimento obtido quando as filmagens estão sendo 

feitas com o operador segurando a câmera sem qualquer suporte para fixá-la. Esse método só 

se tornou possível no cinema graças à utilização de equipamentos leves.  

 Steadycam: espécie de suporte em que a câmera fica fixa ao corpo do operador, que, 

graças a um suporte de amortecedores, proporciona mobilidade e fluidez às imagens 

capturadas. Na Figura 26, logo abaixo, temos uma ilustração do funcionamento desta técnica.  
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 Como vimos antes, cada movimento de câmera pode apresentar um tipo específico de 

função narrativa; no entanto, consideramos mais adequado o apontamento dessas funções 

quando formos analisar as sequências fílmicas de Avatar. Por hora, sabemos que existem as 

funções e que esses movimentos podem ter certos papéis na construção da narrativa. Em 

relação aos movimentos de câmeras, chegamos à seguinte questão: 

 

Em relação ao caráter analógico ou convencional desses importantes 
elementos da significação fílmica. O problema é o seguinte: aquilo 
que chamamos os “movimentos de câmera” e que são deslocamentos 
do ponto de visão em relação à cena filmada, são reproduções dos 
movimentos e das trajetórias do olhar de um virtual observador ou 
são movimentos e trajetórias “convencionais”, que mesmo 
apresentando semelhanças parciais com a vida cotidiana e a visão 
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comum, têm características que os tornam mais próximos da 
arbitrariedade dos signos lingüísticos do que da analogia dos signos 
icônicos?  (COSTA, 2003, p.186). 

  

 Parece-nos que os movimentos de câmera podem estabelecer relações com as questões 

icônicas e naturais, que estão relacionadas ao modo como vemos o mundo, e também mantém 

certa arbitrariedade. Pois, como observamos em Costa (2003), a visão humana possui o 

ângulo de visão de 180º, no entanto a objetiva que é utilizada no cinema, como sendo a mais 

próxima da visão humana é a média, que possui ângulo de 40º. Ou seja, aqui está o exemplo 

de uma convenção partilhada e aceita, do ângulo de uma lente com foco médio que simula a 

modalidade da visão humana, apesar de uma importante diferença entre o ângulo de uma e da 

outra.   

 Com relação às questões de similaridade recorremos à técnica do Steadycam para 

ilustrar a nossa afirmação; como vimos, esse dispositivo é ligado ao corpo do operador da 

câmera garantindo movimentos fluídos.  Nessa técnica o movimento da câmera e o corpo do 

operador se tornam uma coisa só, depurado de qualquer resíduo de efeitos ligados às 

manobras mecânicas e manuais do operador. (COSTA, 2003, p.188). 

 

2.2.2.1. Profundidade de campo  

 

   É interessante observarmos que a questão da profundidade, em parte, diz respeito às 

qualidade fotográficas da imagem fotográfica, mas também possui uma face que pode ser 

interpretada como uma característica específica do movimento de câmera, pois, combinada 

com o movimento de câmera, ela permite deslocamentos dos personagens no plano da 

encenação sem a necessidade de “cortes”.  

 De acordo com Marcel Martin, em “A Linguagem Cinematográfica”, nos aspectos 

significativos do cinema, a profundidade de campo é de extrema importância, pois implica 

uma concepção desde direção até mesmo de cinema, de modo que a câmera não deve só 

filmar personagens e objetos que se movimentam, como também ela se desloca. Uma 

composição comum de profundidade com uma dominante espacial é que quanto mais 

afastados os planos de fundo estiverem do primeiro plano, e quanto mais próximo da objetiva 
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este se encontrar, maior a profundidade de campo. Assim, notamos que a noção da 

composição da profundidade de campo é construída em torno do eixo da filmagem. 

 

O recurso da profundidade de campo permite uma realização 
“sintética” em que os deslocamentos no enquadramento tendem a 
substituir a mudança de plano e o movimento de câmera. Parece-me 
útil lembrar alguns exemplos que evidenciam a contribuição da 
profundidade de campo. Ela contribuiu, em um lado, e pelo fato das 
personagens se inserirem no cenário, por outro lado, para criar, em 
certas circunstâncias, uma impressão de abafamento, de 
aprisionamento particularmente viva –a função dos tetos nos filmes 
de Welles é muito nítida a este respeito. Mais geralmente, ela 
permite, repito-o, uma encenação longitudinal: as personagens 
deixam de entrar pelo pátio ou pelo jardim, passando a utilizar a 
parte da frente ou o fundo, evoluindo ao longo do eixo, 
aproximando-se e afastando-se segundo a importância das suas 
palavras ou do seu comportamento em cada instante (MARTIN, 
2005, P.210).  

 

 Como nos mostra Marcel Martin, a profundidade de campo tem extrema importância 

na linguagem cinematográfica, porque, por muito tempo, o cinema adotou uma encenação de 

teatro, no qual o espaço dramático estava tal como um palco de teatro, no entanto, com a 

introdução da encenação em profundidade ela se desenvolve no eixo da filmagem, onde os 

personagens se situam. No teatro, percorremos o palco com o olhar para fixarmos o nosso 

centro de interesse: a câmera, pelo contrário, lança a luz na profundidade do mundo e das 

coisas (MARTIN, 2005, P.208). 

A profundidade de campo é uma das questões que abordamos na análise do próximo 

capítulo. Entretanto, para adiantar um pouco essa questão observamos que no filme Avatar a 

concepção de profundidade de campo sofre uma alteração; na medida em que se introduz a 

visão binocular no cinema, ela torna a visão mais sólida, ressaltando a profundidade de 

campo. Contudo, é importante observar que, ao introduzir a visão tridimensional no cinema, 

parece-nos que não se está criando uma nova linguagem, mas sim acrescentando mais um 

elemento aos da linguagem cinematográfica.  
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2.2.3. A Montagem  

 

 Como vimos, o cinema nasceu em 1895, mas nessa época não existia nenhuma técnica 

de montagem e os filmes duravam apenas a quantia que uma bobina de película era capaz de 

filmar. É importante ressaltar que não existia nenhuma roterização nesses filmes.  

Os primeiros filmes duravam menos de um minuto e podiam ser tão 
simples como A saída dos operários das Usinas Lumière (1895) ou 
A chegada do trem na estação (1895). Um dos filmes mais 
populares em Nova York era O beijo (1896). Seu sucesso encorajou 
filmes similares, como A Boxing Bout e Skirt Dance, ambos de 
1896. Emora George Meliès começasse a produzir histórias de 
elaboração mais exótica na frança, como Cinderela (1899) e Viagem 

à Lua (1902), todos os filmes pioneiros compartilhavam certas 
características. A montagem era inexistente ou, no melhor dos casos, 
mínima, no caso de Meliés (DANCYGER, 2003, p.3)  

 

 Do ponto de vista técnico, montar um filme nada mais é que selecionar fragmentos e 

dispô-los em certa ordem e duração. Existem diversos tipos de montagens, algumas motivadas 

por características estéticas e outras ideológicas. Ao discorrer sobre a questão da montagem 

em seu livro “A linguagem cinematográfica”, Martin (2005) considera dois tipos de 

montagem, que depois se subdividem em outras; trata-se de distinguir a montagem narrativa 

da montagem expressiva.  

 

2.2.3.1. Montagem Expressiva 

 

 Esse tipo de montagem, de acordo com Martin (2005), utiliza a justaposição de planos, 

tendo por finalidade produzir um efeito direto para exprimir, através de si própria, um 

sentimento ou uma ideia. Nesse caso, a montagem deixa de ser um meio para se alcançar um 

fim. Dentro das montagens expressivas, existem ainda a montagem rítmica e a ideológica 

(também conhecida como montagem intelectual).    

 Na montagem rítmica, existe uma relação direta entre o ritmo do som e a mudança do 

plano, sendo que o ritmo de atenção dessas sequências fílmicas se altera frequentemente numa 
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ordem lógica. Cada plano é substituído por outro no momento em que a atenção baixa; assim, 

esse tipo de montagem busca manter uma expectativa constante. 

 

O que se chama ritmo cinematográfico não é, portanto, 
mais do que a apreensão das relações de tempo entre os 
planos, a coincidência entre a duração de cada plano e os 
movimentos de atenção que suscita e satisfaz. Não se trata 
de um ritmo temporal abstrato, mas de um ritmo de atenção. 
(CHARTIER, apud MARTIN, 2005, p.187) 

De modo geral, a técnica da montagem rítmica ia contra as regularidades da montagem 

narrativa, além de utilizar recursos como, por exemplo, planos longuíssimos ou muito curtos e 

a passagem direta de um enquadramento de plano geral para um plano próximo, atitudes que 

eram consideradas como excepcionais pela montagem narrativa.  

 A montagem ideológica, como o próprio nome sugere, está atrelada a certa ideologia, 

principalmente no âmbito do formalismo soviético. Este tipo de técnica visa comunicar a um 

espectador certo ponto de vista. Para Martin (2005), em um nível superior, a montagem 

desempenha um papel intelectual propriamente dito, criando ou evidenciando relações entre 

acontecimentos, objetos ou personagens.  

 Na concepção de Sergei M. Eisenstein, conforme Aumont (2003), a montagem 

ideológica é o desenvolvimento último da montagem harmônica, na qual se levam em conta, a 

um só tempo, a lógica formal (ritmo, tonalidade do segmento de filme), a lógica emocional 

(harmônicas) e as conotações “ideais” diversas do fragmento.  

 Assim, observamos que as montagens rítmicas e expressivas estão ligadas às 

características de expressão, visando uma abordagem estética para exprimir uma ideologia. A 

montagem narrativa, que é a que nos interessa para o desenvolvimento deste estudo, 

basicamente tem por função descrever uma ação. Martin classifica em quatro os tipos de 

montagem narrativa, considerando o tempo, ordem de sucessões, a posição relativa dos 

acontecimentos casuais.  

 

 

 



.��

�

2.2.3.2.  Montagem Narrativa 

 

 É na montagem que se ordena uma seqüência de planos de modo a contar uma 

história. Assim, esses planos têm como função avançar a história, atualizando os conteúdos, 

fazendo com que a ação avance do ponto de vista dramático. Surpreendente é que, em apenas 

30 anos de existência, o cinema tenha desenvolvido técnicas, como vimos no começo deste 

capítulo, do primeiro cinema ao cinema de transição.   

 Do ponto de vista da sofisticação desse tipo de montagem, o cineasta Edwin S. Porter 

foi responsável pelo início da continuidade fílmica. Ele identificou que o plano era o elemento 

básico para construção de um filme. Porter fez A vida de um bombeiro (1903), em que conta a 

história de bombeiros que resgatam uma mãe e uma criança de um prédio em chamas. Em 

relação a esse filme, Dancyger afirma que: 

 

Embora haja alguma controvérsia sobre o filme original, a versão 
que circulou durante 40 anos apresenta o resgate da seguinte forma: 
a mãe e a filha estão pressas em um prédio em chamas. Do lado de 
fora, os bombeiros aceleram o trabalho de resgate. Na versão que 
circulou entre 1944 e 1985, as cenas interiores eram intercaladas 
com as cenas documentais exteriores. O plano-a-plano alternado 
interior e exterior fez a história do resgate parecer mais dinâmica. O 
crescimento da tensão a partir da alternância de planos foi 
complementado pela inclusão do plano de uma mão puxando uma 
alavanca de alarme de incêndio (DANCYGER, 2003, p.4).     

   

 Desse modo, observamos que a contribuição de Porter para a montagem narrativa foi a 

organização dos planos, com a intenção de apresentar uma continuidade na narração. Apesar 

de Porter ter contribuído grandemente para as questões de continuidade de tempo e espaço 

dentro da narrativa cinematográfica, quem realmente alterou o modo de se fazer cinema foi D. 

W. Griffith.  

 Griffith é considerado o pai do cinema hollywoodiano. Sua contribuição abrange toda 

uma gama de procedimentos: a variação de planos para criar impacto, incluindo o grande 

plano geral, close-up, inserções e o movimento de câmera, a montagem paralela (popularizada 

por ele) e as variações de ritmo (DANCYGER, 2003, p.4). Com a utilização desses recursos 

técnicos, Griffith elevou o status do cinema a uma categoria mais complexa no que se refere à 
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construção da dramaticidade. Pode-se dizer que no filme O nascimento de uma nação, todos 

esses elementos referentes à linguagem cinematográfica estavam funcionando muito bem em 

uma montagem narrativa. O filme é bastante sofisticado e utiliza inclusive questões referentes 

à metáfora, quando o cineasta mostra dois gatos brigando: um preto e outro cinza. A briga é o 

prenúncio de batalhas maiores, que envolvem os Yankees e os confederados.   

 Montagem linear: nesta técnica, as sequências fílmicas são dispostas em uma ordem 

cronológica. Segundo Martin (2005), essa montagem é a mais simples e comumente usada, 

ocorrendo quando não há colocação sistêmica em paralelo e quando a câmera se desloca 

livremente de um lado para outro, segundo as necessidades das ações, mas sempre respeitando 

a continuidade temporal. 

 Montagem Invertida: esta técnica não é cronológica, muito pelo contrário: nela 

prevalece a temporalidade subjetiva, ou seja, salta do presente para o passado. Pode regressar 

uma vez ao passado, voltar várias vezes em sequências de regresso, e ainda misturar o 

passado e o presente.   

 Montagem Alternada: neste tipo de montagem, está presente uma alternância, entre 

duas ou várias ações que coexistem e acabam seguindo para a mesma direção. Está técnica 

pode ser utilizada em diversos graus de elaboração; assim, se caracteriza por montagem 

alternando os esquemas mais tradicionais, como no caso do filme policial, no qual a 

autoridade acaba por capturar o bandido que cometeu o delito. 

 Montagem Paralela: neste tipo de montagem, os fragmentos de filmes são 

intercalados de modo a gerar uma significação. Martin (2005) compara esse tipo de 

montagem com a montagem ideológica; no entanto, nesse caso, ela é aplicada no âmbito 

narrativo. Nesse método, o tempo é indiferente. Essa técnica fica clara no caso da estrutura 

multiplot, que possui diversos personagens em linhas de ações independentes e narradas 

simultaneamente, que, na maior parte das vezes, se influenciam e alcançam, em certo 

momento, um ponto de contato entre elas.  

 Percebemos, então, que são muitos os tipos de montagem, mas que a tendência é que, 

independentemente da função criadora que ela apresenta, deve-se sempre manter a 

continuidade entre os planos para alcançar a clareza. 
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Muito já foi escrito e sugerido que a arte do cinema é a montagem, e 
inúmeros realizadores, de Eisenstein a Welles e Peckinpah, tentaram 
provar isso. No entanto, muito também foi escrito sugerindo que a 
arte do cinema está em evitar a montagem, e realizadores como 
Renoir, Ophuls e Kubrick tentaram prová-lo. Ninguém tratou de 
conciliar essas teorias opostas. Esse fascinante e contínuo debate 
levou a um excelente escopo teórico, mas não a uma solução 
definitiva. Ambas as facções, no entanto, trabalharam com a mesma 
unidade fundamental: o plano. Não importa o quão útil a posição 
teórica possa ser, o desafio prático do diretor e do montador é 
trabalhar com uma certa quantidade de planos para criar a 
continuidade, evitar uma desnecessária atenção para o próprio 
trabalho. Se chama a atenção, o realizador e o montador falharam  ao 
apresentar a narrativa da maneira mais eficiente possível 
(DANCYGER, 2003, p.165).   

 

 Como vimos, o processo de montagem narrativa consiste em “juntar” uma sequência 

de planos para criar um sentido narrativo. No entanto, para conseguir fazer isso de forma 

natural e clara, é necessário seguir uma coerência para representar o assunto da melhor forma 

possível, e assim garantir uma fluidez lógica e harmoniosa à narração cinematográfica. Essa 

articulação lógica do cinema é conhecida como continuidade espacio-temporal. Ao elaborar 

sua planificação, o realizador deve assegurar-se de que cada plano dará mais sentido ao relato 

global do filme, não sendo suscetível de uma leitura que crie confusão no espectador, a não 

ser que seja essa a intenção do realizador36 (MARNER, 1980, p.82). 

 Desse modo, no caso do cinema narrativo, os planos devem ser orientados de forma 

clara. Um dos principais parâmetros de continuidade do cinema é a continuidade direcional, 

na qual se devem preservar os movimentos dos objetos mantendo o sentido de direção, ou 

seja, se um homem que caminha pela rua entra em quadro pela esquerda, ele deve sair pelo 

lado direito. Obedecendo a essa sequência, enquanto executa esse percurso da caminhada, o 

personagem deverá entrar pela esquerda e sair pela direita, nos planos que seguem. Caso essa 

sequência lógica seja alterada, causará confusão ao espectador, pois a impressão será a de que 

o movimento do personagem sofreu alteração.  
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 Na Figura 27, temos uma ilustração de como se dá à questão da direção de 

continuidade do movimento na montagem narrativa; entretanto, é importante ressaltar que 

essa “regra” não vale apenas para pessoas, mas também para a movimentação de objetos 

maiores como, por exemplo, carros, trens e barcos.  

 Também devemos destacar que o movimento dos objetos não precisa ser somente da 

esquerda para direita, ele também pode ocorrer em diagonal. O personagem pode entrar pela 

quina esquerda da parte de baixo do quadro e sair pela quina direita do alto. Os realizadores 

em geral usam a posição da câmera porque permite a variedade de opções. É um ponto natural 

de corte quando o personagem começa a mover-se de um ponto muito próximo para a câmera. 

(DANCYGER, 2003, p.375).  

 Outra questão importante referente à continuidade espaço-temporal é o eixo da ação, 

nesse caso, o que importa é o posicionamento da câmera sempre em relação ao eixo da ação, 

para não ocorrer a inversão do movimento. Tomemos como exemplo, mais uma vez, um ator 

que se desloca no quadro da esquerda para direita. Digamos que este ator sai de uma sala, 

anda por um corredor, vira em outro e entra em uma sala. Nesse caso, se o movimento 

começou a ser executado da esquerda para direita, enquadrando o ombro direito do 

personagem, essa relação deve ser mantida em todos os planos desse movimento do ator, 

mantendo-se o mesmo eixo de ação. Na figura abaixo, podemos ver um exemplo em que as 

câmeras estão posicionadas no eixo da ação.  
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  Manter um padrão cromático entre os planos também é um fator fundamental para 

manter a continuidade. A responsabilidade por manter um padrão de luz entre os planos das 

filmagens é do diretor de fotografia, e o objetivo do montador é combinar os tons entre os 

planos de modo a garantir a melhor continuidade cromática entre as sequências.   

 Existem muitas outras técnicas referentes à continuidade espacio-temporal no cinema 

narrativo que não serão tratadas neste estudo. Mas não poderíamos deixar de falar da elipse 

que, grosso modo, significa saltar de um acontecimento a outro, deixando a cargo do 

espectador que preencha mentalmente esse intervalo entre as ações.  Marner (1980) cita um 

clássico exemplo de uma das mais famosas elipses temporais da história do cinema, trata-se 

do filme de Stanley Kubrick 2001:uma odisséia no espaço, no qual o espectador é conduzido 

através de milhares de anos no fim de algumas sequências de planos. Sobre a eficiência dessa 

elipse, Marner explica.  

 

Um corte súbito, em determinadas circunstâncias, poderia originar 
uma certa confusão no público, e é por isso que as técnicas de fusão 
de fecho ou de abertura servem para realizar essa transição. A fusão 
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de abertura é geralmente utilizada no princípio de uma seqüência e 
começa com uma imagem totalmente negra. A fusão de fecho 
utiliza-se no final de uma seqüência e o resultado no écran é um 
obscurecimento gradual da imagem até o negro total. Se, depois de 
ter utilizado uma fusão de fecho, a subseqüente fusão de abertura 
apresenta o mesmo conteúdo de imagem, o público compreenderá 
que decorreu um determinado período de tempo. Se o realizador 
pretender transpor o público para outro cenário, podem igualmente 
ser utilizadas as técnicas de fusão (MARNER, 1980, P.112).      

 

 Um filme é feito de várias centenas de fragmentos cuja continuidade lógica e 

cronológica nem sempre é suficiente para tornar seu encadeamento perfeitamente 

compreensível ao espectador; o cinema recorre a ligações plásticas e psicológicas, tanto 

visuais quanto sonoras, destinadas a constituir as articulações de enredo. 

 

2.2.4. O som no cinema 

 

 O artifício sonoro veio provocar celeuma nas discussões sobre o cinema, pois, na 

década de 1930, a linguagem cinematográfica já estava bastante consolidada, e, com o 

artifício do som, essa linguagem teve de se adequar e incorporar as características desse novo 

recurso.  Como observa Antonio Costa (2003),  

 

É compreensível que os cinemas que tinham feito da ausência da 
palavra e do som o princípio estrutural da expressão fílmica, tenham 
resistido a tais inovações: foi o caso de Chaplin, que não se adaptou 
à nova técnica, mas tentou adaptá-la a suas exigências, entre mil 
dúvidas e incertezas. Luzes da cidade (1931) não é um filme 
“falado” como os outros que se rodam em Hollywood no mesmo 
ano. Mesmo sem recusar a música e as possibilidades narrativas do 
som, o filme ainda é estruturado segundo os cânones expressivos da 
“arte muda” (COSTA, 2003, p.86).     

 

 Assim, os diretores que já estavam acostumados com uma linguagem organizada de 

modo funcional e eficiente eram contra a introdução dessa nova técnica. A invenção técnica 

do som no cinema foi feita pela empresa Warner, que se encontrava em grave crise financeira 

e, as reações do público foram positivas, mas os críticos e os realizadores do cinema não 

viram o som com bons olhos. Em 1928, os três cineastas soviéticos Pudovkin, Eisenstein e 
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Alexandrov, os mais importantes da época, escreveram o manifesto do assincronismo, no qual 

diziam acreditam que o som seria utilizado para aproximar a montagem cinematográfica da 

literatura e do teatro. Os soviéticos não eram contra o uso do som no cinema, mas propunham 

que ele fosse utilizado de forma independente na montagem; desse modo, ele teria uma 

função diferente da imagem. 

 

Pudovikin tentou aplicar este princípio num filme intitulado “Ochen 
Khorosho Zhivyotsaya” (“A vida é bela”), que continha audaciosos 
efeitos sonoros fundamentados na “não-coincidência” entre a 
imagem e o som. De acordo com os que viram  os filmes nessa 
época: A determinada altura, uma mãe chora a perda do seu filho. 
Em vez de nos fazer ouvir os soluços da infeliz mulher, imaginou 
fazer-nos escutar a voz de uma criança, sugerindo diretamente que o 
homem, por quem a mãe chora, sempre será para ela um pequenino 
(MARTIN, 2005, p.139).   

 

 Martin se posiciona contra essa abordagem, para ele, a necessidade estética é de que o 

filme utilize o artifício sonoro e não o contrário, pois, antes do advento do som no cinema, 

para se representar um personagem escutando algo, era necessário mostrar o indivíduo 

escutando qualquer coisa, e depois mostrar a origem desse ruído. 

 A questão é que era necessário criar métodos de montagem artificiais para que o 

espectador conseguisse ver o som e não ouvi-lo. Amputada de uma dimensão essencial, a 

imagem muda era obrigada a tornar-se duplamente significativa. A montagem adquirira um 

lugar considerável na linguagem fílmica, porque havia a necessidade de, nela, intercalar 

planos explicativos (Martin, 2005, p.142).  

 No entanto, com o advento do som, o cinema parece se tornar mais naturalista, pois os 

efeitos sonoros, que antes eram visuais, passam a ser utilizados como tal. Martin (2005) 

aponta um grande número de contribuições que a tecnologia sonora trouxe para o cinema; 

apontamos para este texto as que consideramos mais importantes:  

Impressão de realidade do som, neste caso, o som atribui mais autenticidade à imagem 

porque a adição desse registro perceptivo aproxima a representação do cinema do modo como 

percebemos o mundo real. Os ruídos são utilizados para deixar a representação 

cinematográfica mais natural. Antes no cinema mudo, quando as imagens mostravam o mar, 
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apenas era possível vê-lo, mas, com a técnica do som, também se tornou possível escutarmos 

o ruído que as ondas emitem. 

A utilização normal da palavra permitiu o fim das legendas, o que, além de liberar o uso de 

imagens dessa função, admitiu que se explorasse a voz fora de campo. O que, segundo Martin 

(2005), abre ao cinema o rico domínio da psicologia em profundidade, tornando possível a 

exteriorização dos pensamentos dos personagens.  

A música foi usada como uma possibilidade de expressão, mesmo que não justificada como 

elemento da ação (som não diegético).   

Segundo Aumont (2003), o som no filme supõe um agenciamento entre vários eixos; 

ruídos, falas e músicas, atuando em diversos níveis. O autor acredita que o som fílmico é 

acompanhado de uma percepção visual, até mesmo nos casos-limite em que a tela fica escura. 

Nessa perspectiva, a percepção fílmica é áudio (verbo) visual, o que cria a possibilidade de 

várias combinações entre sons e imagens; redundâncias, contraste, sincronismo ou 

dessincronismo ou dessincronização.   

 

2.2.5. A Estrutura Narrativa 

 

 Esse quesito trata do último nível de complexificação da linguagem cinematográfica; é 

aqui que todas as instâncias anteriores (fotografia, movimento, som e montagem) se juntam 

para gerar um filme, composto por uma história. 

 Tradicionalmente, podemos considerar que existem pelo menos duas categorias de 

abordagem da estrutura narrativa. A abordagem analítica, que está ligada à tradição dos 

estudos de semiótica narrativa, juntamente com os estudos literários e estruturalistas, sendo 

que os autores que se destacam nessa corrente são Todorov, Propp, Greimas, Barthes 

(mostramos um pouco sobre o método desenvolvido por esse autor na parte da dissertação que 

trata sobre análise fílmica). 

 Outra abordagem que podemos utilizar para entender o funcionamento de uma 

estrutura narrativa é a dramática, que se apóia na poética aristotélica e é frequentemente 

encontrada em manuais de roteiros. Em sua obra poética Aristóteles introduz o conceito de 
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ação dramática: tempo, espaço e ação. Sob o ponto de vista estético e teórico, Aristóteles e 

sua poética constituem um ponto de reflexão obrigatório para o estudo da dramaturgia. Trata-

se de um estudo que está na raiz de tudo o que sabemos sobre a arte de escrever para 

representar, e por isso chegou a converter-se numa obra de culto de conhecimento obrigatório 

para todos os que se dedicam a escrever para o cinema e a televisão (COMPARATO, 1995, 

P.162).  

Ressaltamos que é esta metodologia prática dos manuais, que propõem uma divisão 

estrutural baseada em atos dramáticos, a que vamos utilizar para “desmontar” o nosso objeto 

de análise no próximo capítulo.  

  Mas o que é um roteiro? De acordo com Syd Field (2001), é a forma escrita de um 

projeto audiovisual; especificamente, uma história contada em descrições e imagens, visando 

a uma estruturação dramática e que tem em comum um início, um meio e um fim, ainda que 

nem sempre nessa ordem.  

 Na concepção de Comparato (1995), a função do roteirista é escrever de maneira 

diferente, não só utilizando palavras, mas também olhares, silêncios, movimentos e 

imobilidades, com conjuntos complexos de imagens e sons que podem ter diversas relações 

entre si. 

 Syd Field (2001) divide a estrutura em três partes que compõem a ação, personagens, 

cenas, sequências, atos I, II, III, incidentes, eventos, música e locações. Enfim, todos os 

elementos que, misturados, estruturam uma história. Na figura 30 podemos ver a 

representação deste esquema.  
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 A Figura 29 acima representa a estrutura básica de um roteiro; cada página de roteiro 

nos padrões hollywoodianos equivale a um minuto de filme. O ato I é a unidade de início do 

filme; é nele que ocorre a apresentação, em que a história é contextualizada. Nessa primeira 

etapa, apresentam-se os personagens, a premissa dramática e as relações entre os personagens. 

 O ato II é aquele em que ocorrem as confrontações, esse é o momento em que o 

personagem principal enfrenta diversas provações, as quais o impedem de encontrar ou 

realizar a sua missão.  

 

Durante o segundo ato, o personagem principal enfrenta 
obstáculo após obstáculo, que o impedem de alcançar sua 
necessidade dramática. Veja The Fugitive (O Fugitivo). A 
história inteira é impulsionada pela necessidade dramática 
do personagem principal de levar o assassino de sua mulher 
à justiça. Necessidade dramática é definida como o que o 
seu personagem principal quer vencer, ganhar, ter ou 
alcançar durante o roteiro. O que o move através da ação? 
O que deseja o seu personagem principal? Qual a sua 
necessidade? Se você conhece a necessidade dramática do 
seu personagem, pode criar obstáculos a essa necessidade, e 
a história torna-se uma série de obstáculo após obstáculo 
após obstáculo, que seu personagem deve ultrapassar para 
alcançar (ou não) sua necessidade dramática (FIELD, 2001, 
p.5). 

 

 O terceiro e último ato é a resolução, o que não necessariamente significa um fim, mas 

sim uma solução para o roteiro. É nessa última parte do filme, os últimos 30 minutos, que se 

respondem as questões que foram enfrentadas no ato anterior. Esse é o momento em que o 

roteiro estabelece se seu personagem vence a guerra ou não; se ele casa ou permanece 

solteiro; enfim, é o momento de resolução da narrativa.  

 Como vimos, a estrutura básica dos atos consiste em início, meio e fim, mas como 

funciona a passagem de um ato para outro? A resposta é: criam-se pontos de viradas, 

chamados de plot point, técnica que consiste na utilização de eventos, incidentes que dão 

“gancho” para ligar os atos. 

 Basicamente, os elementos sobre o roteiro constituem o paradigma de uma estrutura 

drámatica, esses subsídios que dão forma a uma história. No próximo capítulo, desmontamos 
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o filme Avatar para entender como esses elementos funcionam no caso do nosso objeto de 

estudo. 

 

   2.3. Análise Fílmica 

 

 A princípio, a análise de filmes é uma atividade bastante genérica, pois qualquer texto 

que discorra sobre ou relacione um objeto fílmico pode ser considerado uma análise, visto que 

essa atividade não possui uma metodologia fixa. Não precisamos ir longe para nos 

depararmos com uma análise fílmica, basta observarmos as sessões culturais das revistas e 

jornais: aqueles textos que são escritos por “especialistas”, comentando filmes, são, de certo 

modo, análises, mas é claro que não são os únicos que podem ser considerados como 

exemplares dessa categoria. Existem os estudos monográficos, ou mesmo as resenhas 

acadêmicas.  

 De modo geral, analisar um filme significa decompôr-lo, ou seja, deve-se isolar os 

elementos que constituem o todo e entender como estes se articulam na produção de 

significado da obra. É claro que, para analisar/desmontar algo, é preciso compreender quais 

são os elementos que constituem o todo. Por isso, na primeira parte deste capítulo, realizamos 

um estudo sobre os elementos da linguagem cinematográfica.  

 Apesar de a análise fílmica não possuir uma metodologia fixa, de modo geral, ela se 

baseia em isolar os elementos que compõem um filme e, em seguida, interpretar as relações 

entre tais elementos. 

 

Analisar um filme ou um fragmento é, antes de mais nada, no 
sentido científico do termo , assim como se analisa, por exemplo, a 
composição química da água, decompô-lo em seus elementos 
constitutivos. É despedaçar, descosturar, desunir, extrair, separar, 
destacar e denominar materiais que não se percebem isoladamente 
“a olho nu”, pois se é tomado pela totalidade. Parte-se, portanto, do 
texto fílmico para “desconstruí-lo” e obter um conjunto de 
elementos distintos do próprio filme. Através dessa etapa, o analista 
adquire um certo distanciamento do filme. Essa desconstrução pode 
naturalmente ser mais ou menos aprofundada, mais ou menos 
seletiva segundo os desígnios da análise (VANOYE e GOLIOT-
LÉTÉ, 1994, p.15).   
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 Em uma análise, num primeiro momento, é necessário esclarecer como os elementos 

que compõem a linguagem cinematográfica fazem para “dar conta” de narrar uma história: 

assim, analisar um filme é desconstruir esses elementos e verificar essa articulação no seu 

funcionamento. Em um segundo momento, é possível entender como esses elementos se 

articulam para gerar uma compreensão da totalidade da obra. Essa interpretação será feita por 

um analista, desse modo, parece-nos utópico afirmar que ela é totalmente imparcial, pois seria 

impossível que o analista deixasse seus conceitos e experiências de lado para realizar uma 

análise. Mas o autor deve manter uma coerência com a obra analisada, para evitar construir 

outro filme enquanto articula uma análise sobre ele. 

 Em outras palavras, não se deveria sucumbir à tentação de superar o filme, pois isso 

incorreria em uma interpretação não-coerente com a realidade do objeto analisado. Os limites 

da “criatividade analítica” são os do próprio objeto da análise. O filme é, portanto, o ponto de 

partida e o ponto de chegada da análise (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p.15). 

 Para que uma análise fílmica seja completa, é necessário que ela componha duas 

etapas: uma descritiva e outra interpretativa. No entanto, na prática, principalmente na 

atividade de crítica jornalística de cinema, essa atividade geralmente tem como objetivo a 

atribuição de um juízo de valor a um determinado filme. Esse tipo de discurso não é pois uma 

análise propriamente dita. (PENAFRIA, 2009, P.2). 

 Penafria (2009), em um artigo que trata dos conceitos e metodologias para a análise 

fílmica, apresenta a concepção da atividade interpretativa sugerida por Susan Sontang: o texto 

da pesquisadora é intitulado “Against Interpretation”, datado de 1961. Nesse estudo, Sontag 

se posiciona contra a análise “engessada” de obras de arte, que utilizam uma teoria “fixa” para 

abordar objetos distintos: o exemplo que a autora utiliza para demonstrar essa prática são as 

análises fílmicas que partem da teoria da psicanálise freudiana, que quase sempre aplicam os 

mesmos conceitos a diversos filmes.  

 A primeira análise fílmica de que se tem notícia remonta a� Sergei Mikhailovich 

Eisenstein, realizada no ano de 1934, sobre o filme “O Encouraçado Potemkin”, mais tarde, o 

texto foi publicado na revista “Cahiers Du Cinéma”. O cineasta contribuiu 

representativamente com a análise da montagem e dos efeitos seqüenciais e descrição dos 

planos. Nesse texto, Eisenstein faz a composição de um excerto – mais concretamente de 14 
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planos retirados do momento em que a população de Odessa saúda os marinheiros do 

Couraçado, e que precede a conhecida cena da chacina na escadaria de Odessa – com vista a 

fazer face à acusação da sua associação ao Formalismo e em defesa da pureza da linguagem 

cinematográfica (AUMONT, apud, PENAFRIA P.4). Sobre a análise elaborada pelo cineasta 

russo, Penafria esclarece:  

 

A interdependência plástica dos planos sucessivos é vista ao 
detalhe, como, por exemplo, o aparecimento e 
transformação de um arco em círculo ou, outro exemplo, a 
alternância entre um número par e um número ímpar de 
elementos em campo. Esta sua decomposição foi feita com 
o intuito de defender o seu trabalho enquanto arte e distinto 
do de qualquer outro realizador  (qualquer outro realizador 
que não reflete sobre o trabalho, em especial, no que diz 
respeito à plástica da imagem e à montagem e que recorre a 
aproximações com outras artes) (PENAFRIA, 2009, p4).   

  

 A análise feita por Eisenstein estava ideologicamente influenciada pelas idéias 

formalistas. No entanto, é notória a contribuição do cineasta para a realização desse tipo de 

atividade, pois ele é o primeiro a organizar uma discussão elaborada sobre os recursos 

plásticos e os relativos à montagem do filme.   

 Após um período relativamente longo, Raymond Bellour, em 1969, começou a realizar 

análises longas, que tomavam como aporte teórico uma semiologia estrutural do cinema; as 

análises eram feitas visando construir um sistema textual, em que o filme era decupado em 

lexicais. Esse ideal de análise remonta ao estruturalismo, e a parte de um “texto fílmico”, ou 

seja, o cerne de toda questão remete a construção de um discurso sobre determinada obra. 

 Esse tipo de vertente analítica, fundada à luz do estruturalismo, tem como objetivo a 

decomposição da estrutura do filme; nessa prática, o método consiste em procurar, no próprio 

texto (filme), as condições dos elementos que estão ligados para produzir/significar alguma 

coisa. Esse tipo de atividade também é chamado de análise textual e teve início na década de 

1970, quando o teórico Christian Metz escreveu o livro Linguagem e Cinema. Outros autores, 

como Roland Barthes e Claude Lévi-Strauss, também contribuíram para a fomentação dessa 

metodologia para análise fílmica de viés textual. 

 Notamos que, nesse tipo de análise, o texto (filme) antecede o trabalho do analista; 

assim, o papel do último é entender as articulações dos códigos de modo a construir um 
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sistema que explique a lógica do discurso fílmico. Portanto, cabe ao analista esmiuçar o 

objeto de sua análise.   

 Na concepção desenvolvida por Metz, existem dois tipos de análise. No primeiro tipo, 

o analista está interessado em entender como um código específico da linguagem 

cinematográfica funciona e, para isso, é necessário isolar um elemento, por exemplo, um 

raccord de movimento, e compará-lo em diversos filmes; com base nessa relação, buscam-se 

as similaridades da utilização de tal tipo de técnica. Assim, chega-se a uma “certa” convenção 

sobre a utilização da técnica. Esse tipo de análise normalmente privilegia um código 

cinematográfico isolado, deixando de lado os elementos do filme, sejam eles específicos ou 

não-específicos. Nesse caso, a intenção é investigar as características sintáticas dos códigos e 

seus recursos de significação.  

 A segunda abordagem proposta por Metz mostra-se mais complexa, pois o autor não 

considera mais um único código cinematográfico, e sim uma análise sistemática, que 

compreende todos os elementos específicos ou não-específicos do código para investigar 

como eles funcionam na “produção” de uma narrativa. Nesse tipo de análise, levam-se em 

consideração os elementos específicos e não-específicos da linguagem cinematográfica, 

porque o que interessa não é um determinado código da linguagem, mas sim a articulação do 

filme como um sistema. 

 Para explicarmos esta postura analítica, recorremos aqui à dissertação do pesquisador 

André França (2002), intitulada “Das teorias do cinema à análise fílmica”: 

 

Nesta forma de análise, chamada de análise fílmica, o filme 
não é tomado (fragmentado) como exemplo ou amostra de 
determinado “código cinematográfico”, mas sim tomado 
sempre em sua totalidade; isso porque o objetivo aqui não é 
o estudo individual de determinado código; o que se 
procura é o estabelecimento de um “sistema”para o filme. 
Para tanto, o analista deverá considerar todos os elementos 
do filme, todos os seus códigos (cinematográficos ou não) 
funcionando em conjunto, de forma orgânica. Os elementos 
(códigos) não especificamente cinematográficos (figurinos, 
interpretação dos atores, cenários, etc) não são aqui menos 
importantes do que aqueles chamados de especificamente 
cinematográficos (os movimentos de câmera, a decupagem, 
as figuras de transição entre as cenas, a montagem, etc), 
devendo todos eles ser examinados como parte de uma 
mesma totalidade, ainda que se possa reconhecer, em um 
determinado filme, maior importância de alguns daqueles 
elementos em relação a outros. O filme é, dessa maneira, 
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visto e tratado “como uma realização única, isto é, enquanto 
distinto de qualquer outro filme e mesmo de qualquer outro 
produto cultural” (METZ, 1980, p. 87). O sistema a que se 
procura chegar é aquilo que organiza o desenvolvimento do 
filme (não em sua forma seqüencial, manifesta, mas na sua 
lógica interna que o sustenta como obra coesa), a estrutura 
de seu “texto” (FRANÇA, 2002, p76).  

  

  Notamos que o sistema de análise desenvolvido por Metz parece algo que busca ser 

completo, procurando abordar todos os elementos do filme como uma obra fechada. O 

questionamento é: “seria possível considerar todos os elementos de um filme em uma 

discussão?”  No caso do nosso estudo acreditamos ser inviável a realização desse tipo de 

análise; entretanto, parece-nos perfeitamente realizável, analisar uma sequência de planos de 

determinado filme e, nela, buscássemos analisar os códigos específicos e não-específicos, 

articulando uma abordagem o mais completa possível.  

 Resumidamente, a proposta apresentada por Metz, sobre uma metodologia para análise 

fílmica, considera o filme como um “texto”, que possui três tipos de códigos: os perceptivos, 

que estão ligados diretamente à capacidade do espectador em perceber os objetos e formas 

projetadas; os culturais, que estão ligados às características simbólicas estabelecidas pela 

sociedade (por exemplo, a utilização da roupa branca como um significado de paz); por fim, 

os códigos específicos do cinema, que estão ligados a alguns elementos que compõem a 

linguagem cinematográfica. Nesse quesito, cabe ao espectador interpretar o que ele vê no 

filme, considerando esses recursos técnicos da montagem, exemplo disso, é o recurso da 

montagem alternada que é aquela em que se indicam duas ações, ocorrendo em espaços 

distintos, mas ao mesmo tempo.  

 

2.3.1. Proposições de Barthes sobre o “texto” 

 

 França (2002) apresenta o método de análise textual proposto por Roland Barthes nos 

artigos “De l`oeuvre au texte” e “Théorie Du texte”. Na verdade, as proposições de análise 

desenvolvidas por Barthes nesses textos não tratam especificamente de uma metodologia para 

o objeto fílmico, mas sim para uma abordagem geral voltada para o texto. Entretanto, como já 

falamos antes, muitos autores consideram o filme como um texto.  
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 Algumas das considerações propostas por Barthes para realizar uma análise são, por 

exemplo, o que ele chama de “recuo infinito do significado”, “sem a inscrição do pai” e 

“noção de jogo”. Na primeira categoria, o autor considera que, por mais que tente, o analista 

nunca chega ao significado verdadeiro do texto, apenas realiza uma travessia em várias 

direções. A segunda tem a ver com a relação entre o analista e a obra, no sentido de que ele 

deve “quebrar” o objeto analisado, considerando a origem e o contexto, inclusive do 

surgimento da obra. Outra consideração metodológica apresentada por Barthes é a noção de 

jogo, que, segundo ele, está ligada à denominação da distância entre a escritura e a leitura. 

Nesse momento, o autor propõe que o analista deixe-se tocar pelo filme, vivencie a obra 

dentro de si antes de iniciar qualquer texto concreto.           

 

 

 

 

2.3.2. A análise narratológica de Vanoye e Goliot-Lété  

 

 A obra Ensaio Sobre a Análise Fílmica se enquadra; mesmo sendo uma abordagem 

narratológica, ela contém fortes características do movimento estruturalista37.  

 Talvez a principal dificuldade para se analisar um filme deva-se ao fato de que o 

mesmo não é citável, do modo como o objeto é. Na análise literária é possível de se explicar o 

escrito pelo escrito, isso ocorre devido à homogeneidade de significantes, permitindo a 

citação em suas formas escritas. Enquanto isso, no objeto fílmico, só é possível transcodificar 

o que pertence ao audiovisual (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p.). 
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 Nos estudos desenvolvidos por Vanoye e Goliot-Lété, analisar um filme não é apenas 

vê-lo, mas revê-lo e desmontar o objeto para entender como as partes se organizam para 

formar um objeto total. Na concepção de Goliot, o desafio da análise talvez seja reforçar o 

deslumbramento do espectador, mas também mais que isso, fazê-lo entender como funcionam 

as relações dos materiais fílmicos, para que esse deslumbramento se torne participante, 

servindo, assim, como um norteador para guiar o espectador.  

 

Estamos cercados por um dilúvio de imagens. Seu número é 
tão grande, estão presentes tão “naturalmente”, são tão 
fáceis de consumir que nos esquecemos que são o produto 
de múltiplas manipulações, complexas, às vezes muito 
elaboradas. O desafio da análise talvez seja reforçar o 
deslumbramento do espectador, quando merece ficar 
maravilhado, mas tornando-o um deslumbramento 
participante (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 13). 

  

 Para esses autores, a atividade analítica consiste, num primeiro momento, na 

decomposição do filme; assim, parte-se do todo para desconstruí-lo. E, em um segundo 

momento, o analista estabelece os laços entre esses elementos isolados, interpretando como 

eles se articulam para produzir um significado. É claro que essa atividade interpretativa tem a 

ver não só com o objeto fílmico, mas também com a idéia que o analista faz dele. Os limites 

da interpretação do filme deve ser respeitado e o analista não deve fugir do texto; o analista 

precisa obedecer aos limites da descrição lançados para fora do filme, deve-se voltar a ele no 

ato da reconstrução, e assim evitar construir outro filme (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994, 

p. 15). 

 Os autores acreditam que, para obter uma análise detalhada e “rica”, é necessário que 

o analista entre numa relação correta com o objeto; mas qual seria essa relação correta? Para 

Vanoye e Goliot-Lété, o espectador normal é aquele descompromissado, que se deixa levar 

pelo filme, enquanto que o analista é aquele que busca compreender os elementos que formam 

o filme. Assim, podemos observar na Figura 31 a classificação estabelecida.   

�

�
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Espectador Normal Analista 

Passivo, ou melhor, menos ativo do que o analista,  

ou mais exatamente ainda, ativo de maneira instintiva,  

irracional.�

Ativo, conscientemente ativo, ativo de  

maneira racional, estruturada. 

Percebe, vê e ouve o filme, sem desígnio  

particular.�

Olha, ouve, observa, examina tecnicamente 

o filme, espreita, procura indícios. 

Está submetido ao filme, deixa-se guiar por ele. Submete o filme a seus instrumentos de 

análise, a suas hipóteses. 

Processo de identificação. Processo de distanciamento. 

Para ele, o filme pertence ao universo do 

lazer.�

Para ele, o filme pertence ao campo da  

reflexão, da produção intelectual. 

Prazer Trabalho 
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 Então, a relação estabelecida entre o objeto de análise e o filme analisado é de luta 

entre o analista e o filme. Vanoye e Goliot-Lété (1994) dizem que a análise de uma sequência 

ou de um filme exige tempo e perseverança, implica em passar por uma série de tarefas 

“obrigatórias” (conforme a metodologia estabelecida) e resistir em parte à sedução operada 

pelo filme.   

 A análise narratológica é um método que visa explicar o funcionamento de um objeto 

fílmico ou dos segmentos narrativos deste. A obra de Vanoye e Goliot-Lété explica os 

conceitos de narrativa, narração e história/diegese. A história, conforme os autores, é o 

conteúdo narrativo do filme. Para visualizarmos melhor esse conceito poderíamos dizer que, 

no caso do nosso objeto de estudo, o filme Avatar, a história do filme é uma ficção científica 

que se passa no ano de 2154, baseada em um conflito em Pandora, uma espécie de planeta 

gasoso. O longa-metragem conta a história de Jake Sully (Sam Worthington), um ex-fuzileiro 

naval confinado a uma cadeira de rodas. Ele é selecionado para participar do programa Avatar 

em substituição ao seu irmão gêmeo falecido. Jake viaja a Pandora, planeta dos seres 

humanóides de nome Na'Vi. Os humanos desejam explorar Pandora para pegar um mineral 

precioso do planeta. Como são incapazes de respirar o ar de Pandora, os humanos criam seres 

híbridos chamados de Avatar. Eles são controlados por seres humanos, através de uma 
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tecnologia que permite que seus pensamentos sejam aplicados no corpo do Avatar. Dessa 

forma, Jake pode novamente voltar à ativa, com seu Avatar percorrendo as florestas de 

Pandora e liderando soldados. Até conhecer Neytiri (Zoe Saldana), uma feroz Na'Vi, que 

encontra acidentalmente e que serve de tutora para sua ambientação na civilização alienígena. 

 De acordo com o livro “Ensaio sobre análise fílmica”, o conceito de diegese está 

ligado ao universo ficcional da história. A história e a diegese diz respeito, portanto, à parte da 

narrativa não especificamente fílmica. São o que a sinopse, o roteiro e o filme têm em 

comum: um conteúdo independente do meio que dele se encarrega. No filme, o contrário de 

diegese é tudo que pertence à materialidade do filme (expressão) (VANOYE e GOLIOT-

LÉTÉ, 1994, p.41). 

 Os autores explicam que o encontro entre o conteúdo e a expressão forma uma 

narrativa, como se pode ver na explicação abaixo: 

 

O lugar de encontro e da associação sutil conteúdo-
expressão é a narrativa, definida por Marc Vernet como ‘’o 
enunciado em sua materialidade, o texto narrativo que se 
encarrega da história a ser contada’’. É a narrativa que 
permite que a história tome forma, pois a história enquanto 
tal não existe. É uma espécie de magma amorfo. Contá-la 
com palavra, oralmente ou por escrito, já é colocá-la em 
narrativa. Uma sinopse é uma narrativa, um roteiro 
também, assim como um simples resumo. A história de que 
uma narrativa não se encarrega permanece em estado 
virtual. Quando digo que ‘’Cyrano é a história de um poeta 
e homem de armas...’’, na realidade já estou operando uma 
colocação em narrativa inevitável da história. Essa narrativa 
é diferente da proposta pela peça de Edmond Rostand, da 
proposta pelo roteiro do filme, da proposta pelo próprio 
filme, da proposta por um espectador x que viu o filme e 
que o está me contando (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 
1994, p.41).    

 

 O termo narração, do ponto de vista da estrutura fílmica, está ligado, segundo Marc 

Vernet, ao ato narrativo produtor e às situações reais ou fictícias na qual ocorrem. E está 

unido diretamente às relações que existem entre o enunciado e enunciação tal como se 

mostram à leitura na narrativa: portanto, só são analisáveis em função de vestígios deixados 

no texto narrativo  (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p.42).    
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 Entretanto, é apenas na segunda parte do livro “Ensaio sobre a análise fílmica” que os 

autores abordam a prática da análise fílmica, tratando dos seguintes tópicos: “descrever e 

analisar o filme”, “formas curtas” (filmes publicitários e curtas-metragens de ficção) e, por 

fim, “elementos para análise de um filme inteiro”. No primeiro tópico, o filme utilizado como 

exemplo é Rebecca (1940), de Alfred Hitchcock. Para a descrição e análise do material 

fílmico, os autores recorrem à proposta de Michel Marie:  

 

Michel Marie estabeleceu algumas propostas para uma 
referência dos parâmetros a serem levados em conta tendo 
em vista a descrição de um material fílmico; 1.Numeração 
de planos, duração em segundos ou o número de 
fotogramas. 2. Elementos visuais representados. 3. Escala 
dos planos, incidência angular, profundidade de campo, 
objetiva utilizada. 4. Movimentos: no campo, dos autores 
ou outros; da câmera. 5.Raccords ou passagens de um plano 
a outro: olhares, movimentos, cortes fusões ou 
escurecimentos, continuidade/ruptura sonora. 7. Relações 
sons/imagens: sons in/off/fora de campo; sons diegéticos ou 
extradiegéticos, sincronismo, ou assincronismo entre 
imagens e sons (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p.70).   

  

 O grau de precisão da observação dessas características de elementos dos materiais 

fílmicos dependerá da capacidade e perspicácia de quem analisa. No que diz respeito às 

formas curtas de análise, os aspectos referentes ao material fílmico são os mesmos, no 

entanto, é preciso que o analista leve em consideração as características específicas dessas 

formas curtas. Como, por exemplo, os spots publicitários pertencem à estratégia e à 

argumentação comercial; os clips são consubstancialmente ligados à música e à imagem de 

um cantor ou de um grupo (em geral, têm uma função de promoção publicitárias); os curtas-

metragens podem inscrever-se num contexto de criação pura e simples (VANOYE e 

GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p.107).    

 Por fim, os autores tratam da questão dos elementos para análise de um filme inteiro, 

propondo a organização de uma rede de observações relativas à duração do filme, divisão e 

organização de parte e subpartes, critérios sonoros, lógico-narrativos e critérios dramáticos. 

Vanoye e Goliot-Lété (1994) ainda marcam que a segmentação do filme ocorre em grandes 

atos que são: espaço, tempo, marcas de pontuação (cortes) e a coerência (lógica narrativa que 

envolve cada ato).  
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 Antes desse segmento de análise fílmica textual, as abordagens voltavam-se mais 

frequentemente para os estudos temáticos da obra de um determinado diretor; por outro lado, 

o aparecimento da análise textual vai abandonar esta tendência de abarcar toda uma obra, para 

fazer o analista se concentrar em uma única sequência de um filme, examinando sua estrutura 

formal, suas figuras estilísticas (FRANÇA, 2002, p85). 

 

2.3.3. Outras “metodologias” de análise  

 

 Outra metodologia analítica que existe é a poética de autoria de Wilson Gomes (2004). 

Entretanto, o autor não fala em inaugurar essa abordagem, pois, de acordo com ele, o 

fundador desse tipo de perspectiva foi Aristóteles no pequeno tratado sobre ficção e 

representação teatral e literária. 

 

 
A poética do filme não pode consistir em algo como aplicar 
ao cinema o que Aristóteles diz em seu tratado sobre a 
literatura oral e sobre ficção cênica. Não apenas porque 
temos apenas uma parte do tratado, tendo se perdido o 
segundo livro da Poética talvez ainda na Antiguidade, mas 
porque ali há muito de inadequado e inaplicável, como seria 
esperável numa obra que lida com referências artísticas de 
pelo menos 24 séculos atrás. Vamos chamar de Poética a 
esta nossa sistematização porque ela se apóia em algumas 
grandes intuições ou descobertas cuja origem é certamente 
o tratado homônimo do filósofo grego do século IV a.C 
(GOMES, 2004, p.5). 
 

 
 Como vimos, esse processo teórico-metodológico se apóia na teoria clássica, desse 

modo, a conjectura de Wilson Gomes é de que o filme pode ser entendido corretamente se 

visto como um conjunto de dispositivos e estratégias destinados à produção de efeitos sobre o 

seu espectador. Assim, basicamente, a metodologia poética está incumbida de um 

procedimento analítico que consiste em indicar os recursos e meios estrategicamente postos 

no filme. Outra característica importante dessa abordagem é o pressuposto de que um filme 

não existe enquanto obra em nenhum outro lugar ou momento a não ser no ato da sua 

apreciação por um espectador qualquer.  

 Então, o analista deve se voltar para o filme existente no ato da apreciação e não se 

deixar levar pelo desejo de que o filme sirva para comprovar suas hipóteses sobre algo, ou, 
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ainda, levar em conta um objeto imaginado, que só existiria para corroborar os projetos do 

analista.   

 

A instância da realização é secundária diante do que interessa 
centralmente: a instância da obra, entendida como uma peça que se 
realiza enquanto é experimentada, apreciada. Etienne Souriau e 
Gilbert Cohen-Séat, em sua filmologia, falam de nível filmofônico 
da peça cinematográfica ou do “filme funcionando como objeto 
percebido por espectadores durante o tempo de sua projeção”. A 
experiência fílmica que interessa à poética não é exatamente o 
momento empírico da apreciação do filme, que interessa 
principalmente, no nosso modo de entender, a uma etnografia da 
audiência. Interessa-nos a apreciação, como instância que se realiza 
empiricamente através de um ou de múltiplos atos circunstanciais de 
desfrute da obra, mas, sobretudo, como instância que está prevista 
no texto da obra. A experiência fílmica é a experiência da apreciação 
do filme ou do filme enquanto objeto apreciado por um espectador 
qualquer, real ou possível. (GOMES, 2004, p.7). 

 

 O processo metodológico organizado por Wilson consiste basicamente em duas 

etapas: na primeira, o analista deve identificar as sensações e sentimentos que um filme é 

capaz de produzir no momento em que é assistido; na segunda etapa, parte-se do percurso 

inverso ao da produção da obra para determinar como o efeito foi construído. Assim, por 

exemplo, é necessário entender como as emoções, tais como o horror, comoção, angústia, 

suspense ou estranhamento, remontam às estratégias e dispositivos que são capazes de gerá-

los; estuda-se o mecanismo em relação ao qual funcionam, procura-se estabelecer leis gerais 

da programação de efeitos em filmes; buscam-se identificar os códigos internos de 

funcionamento da composição do filme a partir dos gêneros de efeito em que se especializam.  

 O que o autor argumenta não é nada que não se tenha proposto antes: como ele próprio 

diz, os materiais com que se compõe uma obra fílmica são muito variados e podem ser 

classificados de muitos modos. Podemos tentar agrupá-los pelos parâmetros já tradicionais na 

arte cinematográfica e conseguiremos distribuir os materiais em visuais, sonoros, cênicos e 

narrativos.  

 

O parâmetro visual, que tem concentrado a maior parte da 
reflexão sobre os materiais do cinema, inclui desde os 
aspectos especificamente plásticos, como as dimensões 
cromáticas e composicionais do filme (linha de foco, 
distribuição dos elementos, posição do motivo) até os 
aspectos genericamente fotográficos, tais como incidência 
angular, enquadramentos, código de escalas de planos, 
nitidez da imagem, contraste, tonalidade, brilho, foco 
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(seleção e profundidade de campo, fonte de luz), passando-
se pelos aspectos fotográficos de natureza especificamente 
cinematográfica, como movimentos de câmera e raccords, e 
pelos efeitos visuais. O parâmetro sonoro, todo aspecto 
acústico de música a sonoplastia, enquanto o parâmetro 
cênico comporta desde a direção e atuação dos atores, até 
cenários e figurinos. Por fim, no caso de filmes narrativos, 
os parâmetros narrativos que o cinema condivide com 
literatura, teatro, ópera, quadrinhos etc (GOMES, 2004, 
p.8). 

 

 Constatamos, então, que essa investigação que o autor chama de parâmetros na arte 

cinematográfica nada mais é do que aquilo que Metz chama de códigos perceptivos, culturais 

e específicos do cinema. Na concepção poética, os materiais da composição cinematográfica 

transformam-se em meios para a produção do filme, quando são empregados ou estruturados com 

vistas à produção de efeitos.   

 Para concluirmos esta revisão bibliográfica sobre análise fílmica, apresentamos o 

nosso ponto de vista sobre análise fílmica, nos valendo do pensamento de Wilson Gomes, de 

que nem todos os filmes se comportam iguais; assim, não seria correto existir uma abordagem 

única que engessasse os diversos objetos a um padrão. Pelo contrário, cada filme, enquanto 

obra singular, é um programa artístico específico. Assim, cada análise desenvolvida deve ser 

pensada para um filme específico, de acordo com as características que se pretendem 

ressaltar. Ou, quando mais generalizante, a uma classe ou gênero de filmes. No horizonte 

teórico e metodológico da poética do cinema, a atividade fundamental do analista é, portanto, 

movimentar-se entre a apreciação e o “filme enquanto texto”, identificando os efeitos que este 

realiza sobre o apreciador da obra. (GOMES, 2004, p.8). 
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