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RESUMO 
 
A linguagem cinematográfica é notadamente plural e heterogênea. São muitos os 
elementos fílmicos que narram o tempo todo, de diferentes formas. Além de enumerar 

alguns deles, este trabalho busca analisar se a crítica especializada está atenta a 

todas essas ferramentas ou atém-se apenas a algumas delas. Também busca refletir 

se esta atividade utiliza mais aspectos objetivos ou subjetivos como base em suas 

conclusões. Aqui, optou-se por um recorte bem específico: o estudo é feito através da 

análise comparativa da recepção das críticas brasileira e europeia de dois filmes do 
cineasta dinamarquês Lars Von Trier, Anticristo e Melancolia. Depois de explicar como 

os elementos narrativos são empregados no cinema, é demonstrado que, em geral, a 

crítica é negligente e não analisa todas essas ferramentas. Em alguns casos, a análise 

de alguns dos elementos é feita de forma superficial para que outros sejam 

destacados. 
 
Palavras-chave: linguagem cinematográfica; crítica cinematográfica; cinema 

dinamarquês; Lars Von Trier; Anticristo; Melancolia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 
The cinematographic language is notedly plural and heterogeneous. There are many 
filmic elements that “narrate” all the time, in different ways. Besides enumerating some 

of them, this study seeks to analyse if the criticism is attentive to all of these tools or if 

it sticks only to some of them. It’s also reflects if this activity uses more objectives or 

subjectives aspects as basis for its conclusions. Here, a very specific field was chosen: 

the study is done by a comparative analysis of the reception of Brazilian’s and 
European’s criticism from two Lars Von Trier’s films, Antichrist and Melancholia. After 

explaining how the narrative elements are used in the cinema, it’s demonstrated that, 

in general, the criticism is negligent and does not analyze all of those tools. In some 

cases, the analysis of some elements is done in a superficial way, so others aspects 

can be highlighted. 

 
Key-words: cinematographic language; film criticism; Danish cinema; Lars Von Trier; 

Antichrist; Melancholia. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Cada manifestação artística possui suas próprias ferramentas narrativas. 
Algumas não possuem um leque tão grande de opções, como a literatura (que 

basicamente enuncia através de palavras) e a arte plástica (que narra através de 

imagens ou objetos). Outras, no entanto, possuem uma linguagem plural e 

heterogênea – como as artes de representação. Uma peça teatral, por exemplo, narra 

não só com palavras (diálogos) e imagens (figurino, cenário etc.), mas também através 

da atuação dos atores, de músicas ou da iluminação do palco. No caso do cinema, o 

número de elementos narrativos é ainda maior, como será estudado nas próximas 

páginas. 

 O grande objetivo deste trabalho consiste em verificar a hipótese de que a 

produção da crítica especializada é negligente, ou seja, se ela se atém apenas a 

alguns dos elementos narrativos. Em especial, por sua importância no contexto 
cinematográfica, uma ferramenta narrativa será observada: a metáfora. Pode-se dizer 

que ela compreende um dos pilares da linguagem do cinema, que, em geral, 

dificilmente desenvolve narrativas que devem ser tomadas literalmente. 

Paralelamente, investigaremos a pertinência da classificação da atividade de crítica 

cinematográfica como legítima prática jornalística. 

 Os dois primeiros capítulos do presente trabalho buscam oferecer uma 
fundamentação teórica para a análise que será feita no terceiro. No primeiro, à luz 

principalmente de Martin (2005), serão enumerados os principais elementos narrativos 

da linguagem cinematográfica. No segundo, com base em Vanoye e Goliot-Lété 

(1994) e Aumont e Marie (2009), será feita a definição de análise e crítica – e como 

ambas podem ser aplicadas no contexto fílmico. 

Por fim, o último capítulo do trabalho realiza um estudo de caso da recepção 
dos filmes Anticristo (2009) e Melancolia (2011), ambos de Lars Von Trier. Além dos 

objetivos iniciais, buscaremos comparar a produção das críticas brasileira e europeia. 

Propositalmente, não selecionamos nenhum meio de comunicação especializado em 

cinema. A revista e os seis jornais escolhidos são conhecidos mundialmente como 

alguns dos principais veículos jornalísticos do mundo. Afinal, um dos objetivos do 

trabalho é avaliar se a crítica pode ser considerada atividade jornalística. 
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1 NARRAÇÃO E CINEMA 
  

 São muitas as possibilidades narrativas no cinema, dada a pluralidade da 
linguagem cinematográfica. Neste capítulo, analisaremos quais são os elementos 

narrativos no discurso fílmico e como eles são empregados. Antes, é necessário 

entender que nem todos são facilmente identificáveis. Evidentemente, não só a 

compreensão, mas a memorização de uma narrativa é facilitada quanto mais simples 
ou naturais são os elementos empregados. 

 
Nada facilita mais a memorização das narrativas que aquela sóbria concisão 
que as salva da análise psicológica. Quanto maior a naturalidade com que o 
narrador renuncia às sutilezas psicológicas, mais facilmente a história se 
gravará na memória do ouvinte, mais completamente ela se assimilará a sua 
própria experiência e mais irresistivelmente ele cederá à inclinação de 
recontá-la um dia. Esse processo de assimilação se dá em camadas muito 
profundas e exige um estado de distensão que se torna cada vez mais raro. 
Se o sono é o ponto mais alto da distensão física, o tédio é o ponto mais alto 
da distensão psíquica. (BENJAMIN, 1987, p. 204). 

 
 E isso, claro, serve tanto para o espectador comum quanto para analistas e/ou 

críticos, que, como veremos mais adiante, se encaixam na categoria de espectadores 

profissionais. Certamente, o espectador profissional deve estar mais atento à forma 

como os elementos narrativos são utilizados, já que depois produzirá um material 

opinativo que estará disponível e poderá influenciar um número muito grande de 
pessoas. Há que se considerar, ainda, que, a narratividade no cinema é múltipla e os 
elementos que enunciam por vezes são empregados simultaneamente. 

 
O cinema, portanto, atinge-nos duplamente: estímulos visuais e auditivos 
extremamente intensos nos inundam ao mesmo tempo em que estamos 
predispostos à recepção passiva e a o autocentramento narcísico. (STAM, 
2003, p. 186). 

  

 A imagem representa o elemento base do cinema. Ela é o principal elemento 

adotado pelos cineastas para construção de sentido. Nela, é possível aplicar uma 

série de recursos (luz, sombra etc.) para criar enunciados. O som (ou a ausência dele) 

é outra característica essencial na narrativa fílmica. Isto inclui não apenas falas, mas 

também trilhas e qualquer ruído que possa ser emitido. A própria caracterização dos 
personagens contribui para a enunciação no cinema, assim como a montagem. 
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1. 1 A imagem 
 

Martin (2005) atenta para o fato de que a imagem no cinema, graças à fotogenia 
e à “magia”, possi um valor que ultrapassa os limites de uma simples representação 

da realidade. 

 
A imagem fílmica oferece-nos, portanto, uma reprodução do real cujo 
realismo aparente está, de facto, dinamizado pela visão artística do 
realizador. A percepção do espectador torna-se afectiva a pouco e pouco, na 
medida em que o cinema lhe fornece uma imagem subjectiva, densa e, por 
consequência, apaixonada da realidade: no cinema o público chora perante 
espetáculos que, ao natural, mal o tocariam. (MARTIN, 2005, p. 32). 

 

 A imagem possui polivalência significativa e está carregada de ambiguidade, 

podendo assumir várias significações, ainda mais após a etapa da montagem do filme. 

A própria noção de que a imagem não permite saber com exatidão o tempo em que a 

ação representada se desenrola endossa isto. Neste sentido, Martin (2005, p. 34) faz 

o alerta: 

 
Evidentemente que esta significação da imagem ou da montagem pode 
escapar ao espectador: é necessário aprender a ler um filme, decifrar o 
sentido das imagens tal como se decifra o sentido das palavras e dos 
conceitos, a compreender as subtilezas da linguagem cinematográfica. Por 
outro lado, o sentido das imagens pode ser controverso, tal e qual como o 
das palavras, e poderá dizer-se que cada filme tem tantas possibilidades de 
interpretação quantos forem os espectadores. 
 

 Aqui, chegamos num ponto a que os críticos de cinema devem estar 

absolutamente atentos. É evidente que os filmes direcionam as reflexões dos 

espectadores para certo sentido, em detrimento de outros, mas não se pode negar 

que a maioria das películas (exceto as estritamente “comerciais”) são obras abertas 

para as interpretações dos espectadores. Suas interpretações são baseadas em 

gostos, opiniões e níveis de instrução próprios. O que pode acontecer é que o 

espectador se atraia por um ponto pitoresco do filme e perca seu sentido primordial, 

o que ocorre rotineiramente com o público infantil. O crítico profissional deve se 

policiar ao máximo para que este tipo de distração não ocorra. Finalmente, além do 

poder de reproduzir o real e afetar sentimentos no espectador, a imagem pode dar 
significação moral e ideológica. Quando o espectador tem a consciência clara do 
poder persuasivo e afetivo da imagem, Martin (2005) fala em “atitude estética”. Ao se 
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posicionar fora da diegese proposta, sabendo que está diante de uma representação 

imagética, o espectador (ou crítico/analista) garante sua “liberdade”, legitimando o 

cinema na condição de arte. 
 
1. 2 A câmera 

 
 A câmera também exerce papel importante na narração fílmica A 

“emancipação” da câmera é tida como elemento primordial no processo de evolução 

do cinema. A princípio, e durante um bom tempo, o único recurso de filmagem era a 

câmera fixa, imóvel. Só em 1896, um ano após a primeira exibição pública de cinema1, 

é que foi realizada a primeira tomada não fixa na história do cinema. A descoberta, 

assim como algumas das maiores invenções da humanidade, veio por acaso: o 

operador de Lumière colocou a câmera sobre uma gôndola em Veneza, criando a 

técnica hoje conhecida como travelling. Movimentos semelhantes seriam adotados 

em produções cinematográficas nos anos seguintes, quando o cinema ainda 
engatinhava. Em 1905, por exemplo, A paixão de Cristo, de Ferdinand Zecca, trouxe 

o movimento que hoje conhecemos como “panorâmica”, mostrando o deslocamento 

dos Reis Magos. 

 Nos primórdios do cinema, quando sua essência ainda era formada pela 

narrativa documental, a falta de recursos técnicos fazia com que a câmera fixa fosse 
o método mais utilizado para o registro de imagens. 

 
Consta que, já em 1896, Lumiere formou várias dezenas de fotógrafos 
cinematográficos, equipou-os e mandou-os a vários países europeus. Sua 
tarefa consistia tanto em tomar novas vistas como em exibir vistas que eles 
traziam de Paris. Neste mesmo ano de 1896, aparece o filme Coroação do 
czar Nicolau lI, filmado em Moscou e considerado como o pai da reportagem 
cinematográfica. Esses caçadores de imagens colocavam suas câmaras 
fixas num determinado lugar e “registravam” o que estava na frente. Também 
quando teve início a ficção, a câmara ficava fixa e registrava a cena. Acabada 
a cena, seguia-se outra. O filme era uma sucessão de “quadros”, 
entrecortados por letreiros que apresentavam diálogos e davam outras 
informações que a tosca linguagem cinematográfica não conseguia fornecer. 
A relação entre a tela e o espectador era a mesma do teatro. A câmara filmava 
uma cena como se ela estivesse ocupando uma poltrona na platéia de um 

                                                        
1 Segundo consenso, o cinema teve sua origem no dia 28 de dezembro de 1895, quando os irmãos 
Auguste e Louis Lumière promoveram a primeira sessão pública e paga de filmes no salão Grand Café, 
em Paris. Ao todo, foram exibidos dez filmes com duração entre 40 e 50 segundos cada, já que os 
primeiros rolos de película tinham apenas quinze metros de comprimento. Entre os mais lembrados, 
estão "A saída dos operários da Fábrica Lumière" e "A chegada do trem à Estação Ciotat". 
Evidentemente, existem eventos anteriores à primeira sessão promovida pelos irmãos Lumière que 
contribuíram para o desenvolvimento da tecnologia necessária para a produção cinematográfica. 
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teatro. Aos poucos, a linguagem cinematográfica foi-se construindo e é 
provavelmente aos cineastas americanos que se deve a maior contribuição 
para a formação desta linguagem, cujas bases foram lançadas até mais ou 
menos 1915. Uma linguagem, evidentemente, não se desenvolve em 
abstrato, mas em função de um projeto. O projeto, mesmo que implícito, era 
o de contar estórias. O cinema tornava-se como que o herdeiro do folhetim 
do século XIX, que abastecia amplas camadas de leitores, e estava-se 
preparando para tornar-se o grande contador de estórias da primeira metade 
do século XX. A linguagem desenvolveu-se, portanto, para tornar o cinema 
apto a contar estórias; outras opções teriam sido possíveis: que o cinema 
desenvolvesse uma linguagem científica ou ensaística, mas foi a linguagem 
da ficção que predominou. (BERNARDET, 1981, p. 31-33). 

 

Bahiana (2012) divide os movimentos de câmera desenvolvidos ao longo da 

evolução do cinema em dois grupos: naturais (semelhantes aos que as pessoas 

podem fazer) e não naturais. No primeiro grupo, encontram-se: panorâmica (câmera 

fixa em seu eixo, mas que se movimenta pela cena e se antecipa aos atores; 

movimento semelhante àquele de quando se gira a cabeça para visualizar um 
ambiente por inteiro), câmera na mão (com a imagem balançando, tremendo; 
semelhante ao movimento de correr) e tracking (também conhecido como travelling, 

é obtido a partir da movimentação da câmera sobre um trilho, em ritmo suave; 

equivalente ao olhar humano ao caminhar). Entre os movimentos não naturais, 
aparecem o zoom (obtido a partir da movimentação das lentes, aproximando-se ou 

distanciando-se da ação exibida) e a grua (em que a câmera é colocada para subir, 
descer ou sobrevoar sobre a cena). Este grupo reúne movimentos que não são 

capazes de ser feitos de forma natural pelo olho humano. 

 O grande ato no movimento de “emancipação” da câmera, no entanto, veio em 

1900, com G. A. Smith. Pela primeira vez, o ponto de vista do espectador foi 

modificado dentro de uma mesma cena: estavam criados os planos. Esta palavra 

refere-se a instâncias diferentes no mundo do cinema. Aqui, nos referimos ao 

enquadramento da câmera. Outra significação deste termo está relacionado ao “plano 

da imagem”, já que a imagem de um filme é impressa e projetada numa superfície 

plana. Por fim, plano também pode representar a imagem fílmica unitária, na forma 

como ela é percebida no filme projetado na tela. 

Os principais tipos de enquadramento são: plano geral (que “localiza” o 
espectador, mostrando onde a ação está se passando), o plano aberto (um pouco 

mais amplo que o plano geral, mostrando o clima do filme e direcionando a que ponto 

o espectador deve se atentar), plano médio (ou plano americano, mostra os 

personagens da cintura para cima), close up (direciona o espectador ao elemento 
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mais importante da cena, mostrando um detalhe; no caso de uma pessoa, em geral é 

o rosto) e o extremo close up (também conhecido como plano detalhe, enquadra ainda 

mais o pormenor que o diretor quer destacar; no caso de uma pessoa, pode ser os 
olhos, boca, mãos ou pés). Com relação ao ângulo em que é tomado, o plano pode 

ser plongê (de cima para baixo), contra-plongê (de baixo para cima), zenital (com a 

câmera apontada diretamente para baixo), contra-zenital (com a câmera apontada 

diretamente para cima), frontal, lateral, traseiro, plano de ¾ (com a câmera 

posicionada num ângulo intermediário entre o frontal e o lateral, capturando, assim, 

aproximadamente ¾ do rosto do personagem) e plano de ¼ (com a câmera 

posicionada num ângulo intermediário entre o lateral e o traseiro, capturando 

aproximadamente ¼ do rosto do personagem). Os planos ainda podem ser 

classificados de acordo com sua duração. Neste caso, o principal tipo a ser destacado 

é o do plano-sequência, em que uma sequência (unidade narrativa “isolável” de um 

filme) é feito totalmente dentro de um mesmo plano. Alguns exemplos clássicos deste 
tipo de plano podem ser encontrados em Profissão: Repórter, de Michelangelo 
Antonioni, O Jogador, de Robert Altman, Weekend, de Jean-Luc Godard, Sob Signo 

de Capricórnio, de Alfred Hitchcok, Kill Bill, de Quentin Tarantino, e na sequência 

inicial de A Marca da Maldade, de Orson Welles, entre tantos outros. 

 
1. 3 Elementos não-específicos 

 

Dando continuidade à listagem dos artifícios usados para construção do 

discurso cinematográfico, Martin (2005) cita elementos não usados especificamente 

no mundo do cinema, mas também em outros tipos de manifestações artísticas, como 

o teatro e a pintura. O primeiro deles seria a iluminação, que constitui um elemento 

essencial na expressividade da imagem. A “atmosfera emocional” do filme é, em 

grande parte, criada a partir da definição deste trabalho, que é de responsabilidade 

do diretor de fotografia – um dos dois principais aliados do diretor durante a produção 

de um filme, ao lado do diretor de arte. O “papel narrativo” da iluminação é tão 

importante que mesmo as cenas externas raramente são filmadas apenas com a luz 

natural. Em cenas de interiores, então, ela se transforma num dos elementos a que 

os diretores estão mais atentos. Para obter resultados diferentes, é comum que eles 
também recorram a fontes não convencionais de luz. 
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Os efeitos mais diversos podem ser criados pela utilização de fontes 
luminosas anormais ou excepcionais. Há um bom exemplo na sequência 
inicial de “Citizen Kane” (O Mundo a Seus Pés) no momento em que a sala 
de projecção, onde discutem os redactores do jornal de actualidades, é 
iluminada unicamente pelo foco luminoso que sai da cabina: o redactor-chefe 
tem a cabeça completamente na obscuridade, enquanto os seus 
colaboradores são violentamente iluminados. Depois, noutro plano, todas as 
silhuetas se recortam sobre o ecrã como sombras chinesas. (MARTIN, 2005, 
p. 74). 

 

 A cor, desejada por produtores desde o início do cinema, ampliou a importância 

do papel narrativo da iluminação nos filmes. É papel dos diretores de arte e fotografia 

estabelecer a “paleta de cores” de um filme, definindo, assim, também sua 
“atmosfera”. Bahiana (2012) menciona que a escolha de tons de bala e doce de Maria 

Antonieta, de Sofia Coppola, está relacionada com a juventude e a frivolidade da 

protagonista, da mesma forma que a predileção por tons cinzas, preto e branco de 
Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, de Tim Burton, faz referência à 

“monotonia opressiva” de Londres na época da Revolução Industrial. Tanto é verdade 
que a cor também representa um elemento narrativo do cinema que existem vários 

exemplos em que a manipulação da “paleta” de um filme reflete a variação do próprio 
desenrolar da história – como acontece em Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos 

Coen, em que tons naturais do deserto (como bege, areia e ocre) são mais utilizados 

no início do filme e cores como laranja e vermelho vão tomando conta da “atmosfera” 

a partir do momento em que a narrativa começa a se tornar mais sangrenta. 
 Também os figurinos são elementos importantes na expressão fílmica. Martin 

(2005) identifica três tipos de figurinos: os realistas (que estão de acordo com a 

realidade histórica retratada, como em A Quermesse Heroica, de Jacques Feyder), os 

para-realistas (que são inspirados na moda da época retratada, mas personalizados 
de acordo com os padrões contemporâneos à produção do filme, como em A Paixão 

de Joana d’Arc, de Carl Theodor Dreyer) e os simbólicos (que não são fiéis à realidade 

histórica retratada, como em Metrópolis, de Fritz Land). 

 O cenário também integra a lista de “ferramentas” narrativas do cinema. Martin 

(2005) indica que eles são construídos por necessidade histórica ou por motivos de 

economia. Também podem ser simbólicos. 

 
Os cenários (ou o cenário) têm muito mais importância no cinema do que no 
teatro. Uma peça pode ser representada perfeitamente num cenário muito 
esquemático, mesmo diante de uma simples cortina, enquanto não se 
concebe uma ação cinematográfica fora de um ambiente real e autêntico: o 
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realismo que se prende à coisa filmada parece atrair obrigatoriamente o 
realismo ao ambiente e àquilo que o cerca. (MARTIN, 2005, p. 78). 

 

 Outro elemento interessante para se destacar no processo de enunciação 

fílmica é o próprio desempenho dos atores. A criação do universo fílmico passa muito 

pela “direção de atores”. Um ponto a que os críticos devem estar atentos é o fato de 

que a performance dos atores, como sublinham Aumont e Marie (2006), é de certa 
forma uniformizada em cada momento histórico do cinema. Assim, a comparação de 

uma obra com outra deve levar este critério em consideração. 

 
O estilo de encenação de ator pode assim permitir definir evoluções 
estilísticas na história do cinema. O cinema primitivo recorria a figurantes não 
profissionais, utilizados por sua silhueta. O film d’art marca uma primeira 
entrada de atores de teatro na cena fílmica, depois a direção propõe 
intérpretes especificamente formados para o uso cinematográfico, opondo-
se, por isso mesmo, a uma teatralidade julgada impura demais. Assim, Robert 
Bresson, a partir de Un condamné à mort s’est échappé, recusa-se a utilizar, 
para seu “Cinematógrafo”, atores de profissão e opta por “modelos” 
escolhidos por sua voz, seu corpo e sua docilidade. (AUMONT, MARIE, 2006, 
p. 24). 

 

 Martin (2005) esquematiza alguns tipos de representações: hierática (mais 

teatral, como em Ivan, o Terrível, de Sergei Eisenstein), estática (que se baseia na 

presença do ator, característica dos filmes de Carl Theodor Dreyer e Robert Bresson), 
dinâmica (“traduzindo” o temperamento latino, como nos filmes italianos), frenética 

(com expressão gestual e verbal excessiva, como em alguns dos filmes de Akira 

Kurosawa e Masaki Kobayashi) e excêntrica (menos convencional, como em A Nova 

Babilônia, de Grigori Kozintsev e Leonid Trauberg). 

 
1. 4 Elipses, ligações e transições 
 

 Elemento indispensável na linguagem cinematográfica, a elipse consiste na 

omissão de acontecimentos que integram a história retratada, exigindo que o 

espectador preencha mentalmente a sequência de eventos registrada no intervalo 

entre um fato e outro. Evidentemente, este recurso permite que seja mostrado apenas 
o essencial da narrativa. Em outros casos, ele também serve para sublinhar um ponto 

que o diretor deseja dar destaque. O exemplo emblemático é o final da primeira 
sequência de 2001 – Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, em que um dos 

primatas “descobre” uma nova função para o osso que retira da carcaça de um animal 
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morto. Numa das maiores elipses da história do cinema, o osso é jogado para cima e, 

ao cair, é exibida uma nave espacial, já no processo de exploração do universo pelo 

homem civilizado, milênios mais tarde. Uma interpretação bastante razoável dá conta 
de que, com essa elipse, o diretor quis representar a evolução da espécie humana, 

propiciada a partir do momento da descoberta de a ferramenta, como extensão de seu 

corpo. 

 Martin (2005) diferencia as elipses de estrutura das elipses de conteúdo. As 

primeiras são provocadas por aquilo que ele chama de “razões dramáticas”, isto é, 

para construção da narrativa, já que não se pode mostrar a vida dos personagens 24 

horas por dia, sete dias por semana. Já as elipses de conteúdo são motivadas por 
“razões de censura social”. Por questões culturais, certos tipos de ações não “devem” 

ser exibidas na tela. Assim, por vezes, opta-se por omitir cenas de morte, dor violenta 

ou tortura. 

 Além das elipses, um recurso narrativo importante no cinema é o das ligações 
e transições. Ambas servem para “pontuar” a lógica narrativa do filme e, assim, definir 

seu ritmo. 

 
Um filme é feito com várias centenas de pedaços e a continuidade lógica e 
cronológica nem sempre é suficiente para tornar a sua sequência 
perfeitamente compreensível para o espectador, tanto mais que nos últimos 
vinte anos a cronologia foi frequentemente desprezada e que a representação 
do espaço tem sido sempre das mais audaciosas. Na ausência 
(eventualmente) de continuidade lógica, temporal e espacial, ou pelo menos 
para mais clareza, é necessário recorrer-se a ligações ou transições plásticas 
e psicológicas, ao mesmo tempo visuais e sonoras, destinadas a constituir as 
articulações da narrativa. (MARTIN, 2005, p. 109). 

 

Martin (2005) elenca alguns processos de transição, dentre os quais podemos 
citar: mudança de plano por corte brusco (amplamente observada na história do 

cinema, não possui significação própria), abertura em fusão e fecho em fusão 

(normalmente utilizadas para delimitar bem a separação entre duas sequências com 
mudança importante de ação), fusão encadeada (em que ocorre a sobreposição do 

novo plano sobre o antigo, numa transição que normalmente marca a passagem de 
tempo; pode ocorrer também com sons), cortinas e íris (em que a transição é não mais 

entre planos, mas imagens). 
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1. 5 Metáforas e símbolos 
 

 Sendo uma arte de representação, é claro que a metáfora e o simbolismo 
constituem elementos essenciais no processo de construção narrativa do cinema. 

Estes recursos são largamente observados na enunciação em filmes de ficção, mas 

também em produções documentais. Considerando a metáfora como a “transferência” 

de uma noção qualquer para outra, pode-se concluir que sua fundamentação é 

consideravelmente pessoal e, dessa forma, arbitrária. 

 
É difícil, nesse sentido, conceber uma metáfora fílmica (substituição de um 
elemento fílmico por outro, produzindo uma transferência de sentido). O que 
foi chamado de metáfora, sobretudo na época muda, é, no mais das vezes, 
uma comparação, o filme podendo com mais facilidade justapor elementos 
do que substituir uns pelos outros. Em Outubro (Eisenstein 1927), os planos 
que representam um pavão mecânico e a estátua de Boanaparte 
caracterizam explicitamente Kerenski, e significam sua vaidade e seu apetite 
de poder, mas eles não substituem sua imagem, e só adquirem esse sentido 
porque são, ao contrário, associados a ele pela montagem. Aproxima-se mais 
de uma metáfora no mesmo filme, com a sucessão de dois planos em que 
figuram a esteira de um tanque que se abaixa lentamente e, depois, um 
soldado em uma trincheira, abaixando a cabeça: o esmagamento é 
visualizado e o espectador pode, eventualmente, interpretar: o soldado (um 
proletário) é esmagado pela indústria de armamento (o capitalismo). Tais 
figuras foram valorizadas pela maioria dos teóricas da década de 1920 
(Balázs, Eisenstein, Pudovkin) e, inversamente, condenadas pelos teóricos 
clássicos da época falada. (AUMONT, MARIE, 2006, p. 185-186). 

 
 A própria elipse de 2001 – Uma Odisseia no Espaço, supracitada, é carregada 

de forte simbolismo, como foi já foi explicado. Com toda essa arbitrariedade na origem 

das metáforas e símbolos, é bem possível que suas intenções não sejam 

corretamente assimiladas por espectadores e, mais grave, analistas/críticos (cujas 

opiniões acabam influenciando outras pessoas). Neste sentido, reforça-se a 

necessidade de uma análise aprofundada acerca das reais intenções dos realizadores 

do filme, o que só pode ser feito a partir de uma observação minuciosa da obra, a fim 

de captar cada detalhe. 

 
Tudo o que é mostrado na tela tem um sentido e, geralmente, um segundo 
significado que pode não aparecer senão depois de nele se reflectir: poder-
se-á afirmar que qualquer imagem implica mais do que explicita: o mar pode 
simbolizar a plenitude das paixões (“Sylvester” – A Noite de São Silvestre), 
um punhado de terra talvez signifique o enraizamento na terra natal (“Mat – 
A Mãe) e um simples aquário de peixes, iluminado pelo sol, pode ser a 
imagem da felicidade (“Osakan” – “A Mãe”). É por esta razão que a maior 
parte dos filmes de qualidade que são legíveis a vários níveis, segundo o grau 
de sensibilidade de imaginação e de cultura do espectador. O mérito de tais 
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filmes é sugerir, para além da dependência imediata do dramatismo de uma 
acção, por mais profunda e humanamente apaixonante que ela seja, 
sentimentos ou ideias em geral. (MARTIN, 2005, p. 117-118). 

 

No cinema, o uso do símbolo é observado basicamente na substituição de algo 

(objeto, um gesto, um acontecimento ou mesmo um indivíduo) por um sinal. A 

significação secundária nasce da suposição, da indicação. 

 
A utilização do símbolo no cinema consiste em recorrer a uma imagem capaz 
de sugerir ao espectador mais qualquer coisa do que a simples percepção do 
conteúdo aparente lhe poderia dar. A propósito da imagem fílmica, poder-se-
ia falar, na realidade, de um conteúdo aparente e de um conteúdo latente (ou 
ainda de um conteúdo explícito e de um conteúdo implícito), sendo o primeiro 
directamente legível e o segundo (eventual) constituído pelo sentido 
simbólico que o realizador quis dar à imagem, ou o sentido que o espectador 
por si próprio vê nela. (MARTIN, 2005, p. 118). 

 

É possível classificar os símbolos em várias categorias, dependendo das 

causas de sua origem. Primeiramente, analisando a composição da imagem explícita, 

podem-se observar vários elementos simbólicos que têm o sentido de construção de 

um discurso. Aqui, podemos citar o momento em que o personagem está diante de 

um cenário ou com objeto, a aparição de duas ações simultâneas, uma ação visual 
combinada com um elemento sonoro, entre outros exemplos. Analisando o conteúdo 

implícito da imagem, basicamente podem-se observar símbolos plásticos, dramáticos 

e ideológicos. 

 
1. 6 Som 
 

 As diversas modalidades de som também são largamente utilizadas como 

ferramentas narrativas no cinema. É sabido que o cinema primeiro foi “mudo”, depois 

“sonoro” e, finalmente, “falado”. O surgimento de diálogos veio por acaso: em 1926, a 
Warner, à beira da falência, depositou na alternativa todas as suas fichas para se 

manter no mercado. Na época, todas suas concorrentes relutavam em produzir filmes 
falados, temendo um desastre comercial. O resultado, no entanto, foi surpreendente: 

o público reagiu de forma entusiasmada. Por outro lado, realizadores, críticos e 

mesmo atores de destaque viam a novidade com grande ceticismo. Alguns, como 

Charles Chaplin, chegaram a atacar os filmes falados. A palavra, argumentavam, era 

uma expressão secundária diante da imagem – esta, sim, contendo o cerne do 

cinema. Por outro lado, outras personalidades se posicionaram à favor da nova 
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tendência, como Eisenstein, que escreveu: “O som não foi introduzido no cinema 

mudo: saiu dele. Surgiu da necessidade que levou nosso cinema mudo a ultrapassar 

os limites da pura expressão plástica” (MARTIN, 2005, p. 140). A contragosto de 
alguns e para deleite de outros, a aplicação de diálogos no cinema aproximou cada 

vez mais esta representação artística do mundo real. Pode-se concluir que, com o 

cinema mudo, a enunciação fílmica era muito mais metafórica e simbólica, já que a 

essência narrativa estava na representação gestual dos atores. Com o advento dos 

diálogos, eventos cotidianos e ações corriqueiras no dia-a-dia puderam ser retratados 

com realismo cada vez maior, o que acabou atraindo mais públicos. Isso não quer 

dizer que o princípio simbólico da narrativa cinematográfica foi abandonada com a 

evolução do cinema falado. 

 Como será mencionado mais adiante, o processo de montagem é o que definirá 

a forma do filme. Nesse processo, ao falar sobra a sincronização dos sentidos na 

produção cinematográfica, Eisenstein (2002b) cita a importância da criação do ritmo 
narrativo na junção de conteúdos imagéticos e sonoros. 

 
Nas formas mais rudimentares de expressão, ambos os elementos (a imagem 
e seu som) serão controlados por uma identidade de ritmo, de acordo com o 
conteúdo da cena. Este é o caso mais simples, mais fácil e mais frequente da 
montagem audiovisual, que consiste em planos cortados e montados com o 
ritmo da música da trilha sonora paralela. Se existe movimento nesse plano, 
não tem consequências sérias. Se o movimento está presente, a única 
exigência é que ele se adapte ao ritmo fixado pela trilha paralela. 
(EISENSTEIN, 2002b, p. 59). 

 

Fala-se, então, não só de diálogos e sons produzidos pela interação dos 

elementos das cenas (personagens, veículos, armas ou qualquer outro) quando se 

consideram os fenômenos sonoros contidos na narrativa cinematográfica, mas 

também da trilha sonora. Ao contrário do que se possa pensar, seu uso não veio 

depois do surgimento do cinema “sonoro” ou “falado”. Na época do cinema “mudo”, 

há registros de que um pianista (ou mesmo uma orquestra) acompanhava as sessões 

e produzia os efeitos sonoros relacionados às ações que se desenrolavam na tela. 

Com o advento do cinema “sonoro”, os efeitos sonoros foram incorporados ao filme. 

Em qualquer época, porém, a música sempre desempenhou uma série de papéis no 
cinema. Primeiramente, ela tem uma importante função rítmica, ditando a velocidade 

e intensidade do desenrolar de ações. Além disso, possui também um importante 

papel dramático, na medida em que “cria” o ambiente do filme. Por fim, também pode 
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ser mencionado um papel lírico, servindo, neste caso, para dimensionar determinados 

acontecimentos na narrativa, destacando-os, de acordo com a forma em que são 

“montados”. 
 

1. 7 Montagem 
 

A montagem talvez compreenda um dos aspectos mais importantes no 

processo de elaboração do discurso cinematográfico. A grosso modo, ela representa 

a seleção e a ordenação do material coletado durante a produção do filme. Trata-se, 

portanto, de uma etapa da pós-produção. 

 
É certo, efectivamente, que a montagem constitui o elemento mais específico 
da linguagem fílmica e que uma definição de cinema não pode deixar de 
conter a palavra “montagem”. Digamos desde já que a montagem é a 
organização dos planos de um filme segundo determinadas condições de 
ordem e de duração. [...] Um filme “normal” comporta cerca de quinhentos a 
setecentos planos. Um filme como “Antoine et Antoinette” (O Tónio e as 
Toninhas), com os seus mil duzentos e cinquenta planos, constitui uma 
exepção bastante notável, ao passo que, no caso oposto, “I Vitelloni” (Os 
Inúteis) ou “Les Vacances de Mr. Hulot” (As Férias do Sr. Hulot) se 
caracterizam pela lentidão (intencional) do seu ritmo, não contando mais de 
quatrocentos planos aproximadamente. “Ossessione” e “La Reglé du Jeu” (A 
Regra do Jogo), para uma duração de duas horas e um quarto e duas horas, 
respectivamente, contam menos de trezentos e cinquenta planos. (MARTIN, 
2005, p. 167-168). 

 

Bahiana (2012) lembra que, quando o cinema dava seus primeiros passos, não 
havia montagem porque não havia o que montar. A tomada única e estática era mais 

do que suficiente para entreter plateias encantadas com a nova forma de 

manifestação artística que representava algo nunca antes visto. A própria natureza 

não-ficcional, que marcou muitas das primeiras produções cinematográficas, 

contribuía para isso: analisar uma sequência de imagens (que podem ser vistas 

rotineiramente) numa só tomada é algo semelhante ao ato de observar o mundo ao 
redor com os próprios olhos. O primeiro filme em que são adicionadas mais imagens 

do que as que aparecem na principal sequência narrativa num filme talvez tenha sido 
em Life of an American Fireman, de Edwin Porter, exibido pela primeira vez no ano de 

1903. A edição das imagens, que convidavam o espectador a “montar” o quebra-

cabeças e organizá-las de forma linear, de certa forma estabeleceu o conceito 

narrativo que passaria a ser utilizado de forma massiva no cinema comercial ao longo 
das décadas seguintes. Porter, um ex-eletricista, era funcionário do laboratório de 
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ninguém menos do que Thomas Alva Edison, inventor da lâmpada elétrica 

incandescente e milhares de outros dispositivos – sem força de expressão, já que há 

mais de 2.300 registros de patentes em seu nome. Edison também contribuiu 
fortemente para a evolução do cinema com a invenção do cinetógrafo2, a primeira 

câmera cinematográfica bem sucedida. 

Ainda em 1903, Porter apresentaria aquele que pode ser considerado o 
primeiro filme de ação da história do cinema, O grande roubo do trem. Além do 

importante papel narrativo, a montagem pode representar uma alternativa 

interessante na produção de efeitos visuais, como pôde ser percebido desde o início 
do cinema. Viagem à lua, de Georges Mélies, apresentava já em 1902 um exemplo 

claro disso, quando o diretor (que também era mágico) quis combinar os truques que 

realizava no palco com suas produções cinematográficas. Bahiana (2012) lembra que, 

já nas décadas de 1920 e 1930, os princípios da montagem que seriam vistos dali em 

diante na maior parte dos filmes podiam ser observados claramente de duas formas 
diferentes. A “montagem invisível” consistia numa edição que escondesse ao máximo 

a intervenção “externa” ao ambiente do filme, de forma a evitar a descontinuidade no 

desenrolar dos acontecimentos e fazer com que o espectador “sinta” o que vê como 

se fosse algo real. Este método foi largamente observado em Hollywood, 

especialmente num dos precursores do cinema estadunidense, D.W. Griffith. Já a 

“montagem visível” propunha justamente o oposto, escancarando ao espectador que 
ele está diante de uma simples representação da realidade, e não do mundo real. A 

técnica é decorrente das reflexões de dois teóricos e cineastas soviéticos, Lev 

Kuleshov e Sergei Eisenstein. 

Este último, por sinal, deixou uma bibliografia importante sobre o tema. Ele 
dividiu em cinco as categorias de montagem: métrica (ancorada no comprimento dos 

planos), rítmica (baseada não só no comprimento dos planos, mas também no 

movimento dentro do enquadramento), tonal (cuja essência está na ressonância 

emocional do plano), atonal (ancorada na dominante afetiva que marca a tonalidade 

                                                        
2 Máquina pioneira na captação de imagens em movimento desenvolvida em 1888. O filme registrado 
era visto no cinetoscópio, um caixote de madeira criado por um engenheiro do laboratório de Thomas 
Edison. Curiosamente, Edison demorou a explorar comercialmente as imagens registradas com a 
inovadora câmera e acabou perdendo espaço para outros pioneiros do cinema. Em 1895, por exemplo, 
os irmãos Lumière criaram o cinematógrafo, considerado uma evolução do invento de Edison, e, em 
1896, Robert William Paul desenvolveu o teatrógrafo, outro projetor de cinema. Só então que Edison 
inventou o Vitascópio, também em 1896, semelhante ao teatrógrafo. Estes dois últimos, por sinal, eram 
os dois aparelhos de projeção mais vendidos em todo o mundo no final da primeira década do século 
XX. 
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da película) e intelectual. A criação desta última, aliás, é creditada ao próprio 

Eisenstein. Ela consiste na “montagem não de sons atonais geralmente fisiológicos, 

mas de sons e atonalidades de um tipo intelectual, isto é, conflito-justaposição de 
sensações intelectuais associativas” (EISENSTEIN, 2002a, p. 86).  

Bahiana (2012) destaca a importância do trabalho do montador ao citar uma 

série de filmes consagrados que ganharam rumos completamente diferentes 

exatamente no momento em que chegaram às ilhas de edição. Trata-se de uma 

avaliação destacável, considerando-se que um filme normalmente está “pronto” muito 

antes do momento em que começam as filmagens. Em geral, o trabalho de pré-

produção nos principais estúdios do mundo hoje em dia é tão rigoroso que a atuação 

(além de direção, coordenação etc.) é mera “formalidade” de transpor para um meio 

audiovisual aquilo que já estava pronto no papel havia muito tempo. Um caso 
emblemático mencionado pela autora é de Tubarão, de Steven Spielberg. O 

protagonista, que durante as filmagens foi representado por três tubarões mecânicos, 
chegava a ser cômico. Um dos tubarões chegou a afundar no oceano Atlântico e 

nunca foi resgatado. Mais do que isso, o material que chegou para a ilha de edição 

continha oscilações de luz (em função das águas oceânicas) e vários erros de 

continuidade, de certa forma justificáveis pela pequena experiência de Spielberg – na 

época, com menos de 30 anos de idade. Foi então que a experiente Verna Fields 
“salvou” Tubarão de uma forma inesperada: sumindo com o vilão que dá nome ao 

filme (e levando à risca o princípio hitchcokiano de que o que assusta a plateia é o 

que ela não vê, mas imagina). Fields acabaria faturando o Oscar pelo trabalho em 

Tubarão. 

Comparando o trabalho do montador com o do artesão, Bahiana (2012) 

enumera suas ferramentas. Primeiramente, o ritmo do corte pode marcar bem a 

contagem certa de compassos em cada sequência. Os efeitos de transição, como 
fades e dissolves podem criar a sensação de começo, fim e passagem de tempo. 

Outra ferramenta que pode ser usada com o sentido de marcação de tempo é o da 

superposição, em que uma imagem é colocada nitidamente sobre ou ao lado de outra. 
Com o cutaway, uma imagem é posicionada paralelamente à ação principal que está 

sendo retratada. Os cortes casados oferecem uma metáfora visual ao posicionar lado 
a lado imagens diferentes entre si. Mais uma vez, o fim da primeira sequência de 2001 

– Uma Odisseia no Espaço exemplifica bem isto. Com cortes contínuos, cria-se a 

sensação de “realismo emocional”. Por fim, os jump cuts oferecem um contraponto 
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em relação ao princípio da “montagem contínua”. Neste caso, as tomadas de uma 

mesma cena são captadas com diferentes enquadramentos e de diferentes ângulos, 

normalmente com o objetivo de aumentar a tensão. 
 

1. 8 Tempo e espaço 
 

O processo de enunciação fílmica pode, ainda, trabalhar de diferentes formas 

as noções de espaço e tempo. O cinema foi a primeira manifestação artística em que 

se há pleno domínio do espaço. Tal controle, é claro, só foi viabilizado pela enorme 

quantidade de suportes técnicos e da montagem.  

 
A utilização cinematográfica do espaço e do tempo [...] transcende a 
dramaturgia teatral através de mecanismos como o close up, os efeitos 
especiais e as mudanças ágeis de cena por meio da montagem. Para 
Munsterberg, é precisamente a distância entre o cinema e a realidade física 
que o transporta para a esfera do mental. Refletindo com base na tradição 
idealista em filosofia, na qual o pensamento conforma a realidade, 
Munsterberg afirma que o cinema reconfigura a realidade tridimensional 
segundo as “leis do pensamento”. Diversamente do teatro, cria prazer ao 
triunfar sobre o princípio material, libertando o mundo palpável do peso do 
espaço, do tempo e da causalidade, e dotando-o das formas de nossa própria 
consciência. (STAM, 2003, p. 46). 

 

Nesse sentido, a noção temporal foi reinventada no cinema e assumiu 

diferentes funções. Primariamente, é usado para demarcar o tempo de projeção, isto 

é, a duração do período em que o filme é projetado na tela. Além disso, há a noção 

de tempo da ação – e este é um fundamento bem próprio do cinema. Como já foi 

mencionado, o uso de elipses “recorta” o que efetivamente é necessário ver para que 

o filme seja compreendido. Esta noção temporal, portanto, serve para demarcar a 

duração diegética da história que se desenrola. Fala-se, ainda, em tempo da 

percepção, que evidentemente passa pelo crivo de avaliação pessoal do espectador 

e é, neste sentido, extremamente subjetivo. 

Outra possibilidade de utilização do tempo no cinema – e, aqui, entra-se em 
outro aspecto narrativo próprio deste tipo de manifestação artística – diz respeito à 

sua “manipulação”. No cinema, o tempo pode ser acelerado, retardado, inverso e, 

inclusive, “parado”. As próprias noções de passado e futuro constituem um elemento 

extremamente próprio de produções fílmicas, ao analisarmos o uso dos recursos de 

flashbacks e flash-forwards (estes últimos também chamados de prolepsis ou flash-
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aheads). Outra forma de manipulação do tempo no cinema é a utilização, na tela, de 

escalas temporais diferentes das do mundo real. 

 
François Truffaut falou, numa entrevista, da “luta dos cineastas com a 
duração”. Em “La Peau Douce” (Angústia), ele procedeu a uma “trucagem” 
temporal que é, de certo modo, o inverso da paragem na imagem: a cena do 
encontro entre os dois protagonistas no elevador dura no filme um minuto, 
enquanto que a viagem real do elevador dura apenas vinte segundos (a 
duração da descida do elevador), porque o cineasta quis fazer sentir a 
violência da paixão através desta dilatação da duração. É quase certo que o 
espectador não se apercebe desta diferença da duração objectiva, porque 
nesse instante a sua percepção depende directamente da intensidade da sua 
implicação psicológica na acção. (MARTIN, 2005, p. 288). 

 

Como se sabe, a “licença poética” do cinema para alterar os padrões da 

realidade pode ser observada em vários outros aspectos. O fósforo que ilumina um 

cômodo inteiro, a munição que nunca acaba ou o impressionante desempenho de um 

personagem numa briga de rua são exemplos disto. 

 
1. 9 Diálogos 

 
A elaboração de diálogos compreende outra tarefa importante no processo de 

construção do discurso cinematográfico. Na maioria das produções mais “comerciais”, 

então, esse elemento compreende um item imprescindível no processo de elaboração 

da narrativa, já que a principal fonte para compreensão do filme deve estar nas falas 

dos atores – tudo deve ser bem explícito, através dos diálogos. Em produções 
“autorais”, por outro lado, observa-se justamente o contrário: muitas informações 

estão veladas e devem ser obtidas não só na troca de falas, mas nas informações 

visuais e mesmo sonoras. Neste ponto, pode-se concluir que os diálogos 

compreendem um meio de expressão (e desta forma, narrativo) legítimo no cinema, 

mas não necessariamente imprescindível. O cinema “mudo”, dominante durante 

muitos anos nos primórdios desta manifestação artística, comprova isso. 
Também não são os diálogos elementos próprios do cinema. Evidentemente, 

outras formas de arte que antecederam os filmes já contavam com diálogos. Até por 

isso, Martin (2005) divide os tipos de diálogos de acordo com o ponto de vista da 

natureza e da qualidade de imagem que eles lançam mão. Uma categoria seria a de 

diálogos teatrais, escritos de forma que podem ser executados tanto diante das 
câmeras quanto de uma plateia. Já os diálogos literários contam com boas doses de 
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elipse, alusão, silêncio e outras marcas que são marcadamente de um autor. Outro 

tipo de diálogo seria o realista, com falas que costumam ser observadas 

rotineiramente. São, portanto, carregados de naturalidade e simplicidade. 
 

1. 10 Elementos secundários 
 
Além de todos os elementos típicos da narrativa do cinema, Martin (2005) fala 

em processos secundários na linguagem fílmica. 

 
Ao lado da montagem, dos movimentos da câmara e dos diálogos, existe um 
grande número de outros processos, quero dizer, de jogos de cena e de 
efeitos visuais e sonoros cuja finalidade é a de fazer avançar a acção, ao 
mesmo tempo que acrescentam um elemento dramático, sublinhando uma 
atitude ou um conteúdo mental das personagens. Estes processos são sem 
dúvida menos importantes, menos fundamentais do que aqueles que 
estudámos precedentemente, mas nem por isso deixam de ser menos 
especificamente cinematográficos e é sob este aspecto que merecem captar 
de forma especial a nossa atenção. (MARTIN, 2005, p. 227). 

 

O autor então divide estes processos em duas categorias. Os processos 

“objetivos” compreendem elementos de ação utilizados de forma mais realista para 

dar força à narrativa. Um exemplo é o uso de legendas (ou intertítulos) nos filmes 

mudos, largamente observado quando o cinema dava seus primeiros passos. Outro 

processo seria o da “substituição” da construção narrativa através de ações ou falas 
pela exibição de jornais, revistas ou livros que explicam o conteúdo que se deseja 
mostrar. Mostrar um bilhete ou carta que o personagem lê, como acontece em De 

Olhos Bem Fechados (1999), de Stanley Kubrick, seria um processo semelhante.  Já 

os processos “subjetivos” servem muito mais para fundamentar a natureza psicológica 

dos personagens do que dar propriamente ritmo à narrativa. Um exemplo é o 

monólogo interior de um personagem, que expõe seu posicionamento sobre as ações 

que estão se desenrolando. De forma geral, estes processos expõem o conteúdo ou 

o comportamento mental dos personagens. 

Martin (2005) aponta alguns dos comportamentos psicológicos ou psíquicos 

mais comuns no cinema – e como eles são retratados. Primeiramente, os sonhos 

costumam ser retratados de diferentes formas pelos diretores. Em alguns casos, há 

mais doses de realismo, enquanto, em outros, borrões e rostos inidentificáveis 
predominam. O mesmo ocorre quando os personagens sonham acordados. A 

vertigem, assim como a embriaguez, normalmente é expressa na tela com desfoques 
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e distorções na imagem. Algo semelhante também ocorre com desmaios. A 

alucinação é outro processo psicológico bastante observado na história do cinema. A 

morte raramente é retratada de forma subjetiva e, em geral, é representada de forma 
fixa e com sobreposição de imagens da vítima. O curioso é a morte de um 

personagem, especialmente quando ele é secundário, por vezes chega a ser 

previsível. Bahiana (2012) aponta que muitos roteiros não escapam aos inevitáveis 

clichês. Quando um personagem – seja de um filme de ação, aventura, ficção 

científica ou qualquer outro gênero – saca a foto de um ente querido, normalmente ele 

“assina” sua sentença de morte no filme. Em média, aparecerá apenas mais 15 

minutos. Em filmes de ação, aventura, terrou ou guerra, também é bastante comum 

que os personagens interpretados pelos atores mais famosos do elenco sejam os 

últimos a morrer, já que representam um dos maiores investimento da produção e um 

grande atrativo para lotar as sessões nas salas de cinema. 
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2 A INTERPRETAÇÃO DO CINEMA 
 

 Analisar filmes, apontam Aumont e Marie (2009), é uma prática quase tão 
antiga quanto o cinema. As opiniões dos cronistas sobre os primeiros filmes 

produzidos em cinematógrafos – comentando com detalhes suas impressões sobre 

as “vistas animadas” – eram um tanto quanto analíticas. Aos poucos, eles foram sendo 

substituídos, nos meios de comunicação, por um profissional que acabou cada vez 

mais ganhando seu espaço: o crítico. Neste capítulo, diferenciaremos o crítico do 

analista. Antes, porém, vejamos a base teórica por trás das produções 

cinematográficas. 

 
2. 1 Estudos que compreendem a produção fílmica 
 

 É difícil, talvez impossível, reunir de forma sistemática todos os conhecimentos 
acerca do cinema de modo a definir sua teoria. Como escrevem Aumont e Marie 

(2006), no entanto, existe uma série de trabalhos teóricos que versam sobre o tema. 

Eles buscam criar e verificar as proposições sobre o cinema, de forma prática ou 

teórica, formulando uma noção esquemática sobre esta manifestação artística. 

A abordagem mais clássica coloca o cinema como “substituto” dos olhos. Além 

de reproduzir, também faz ver aquilo que não é visível, expondo sua essência. Estas 
teorias são baseadas na relação do cinema com a fotografia. Um segundo grupo de 

teorias coloca o cinema como legítima manifestação artística. Segundo essa 

abordagem, o interessante na produção fílmica é a distanciação da representação da 

realidade. O fato de haver formas no cinema que lhes são extremamente próprias 

também contribui para que ele possa ser considerado arte. Outras teorias analisam a 

linguagem do cinema, comparando sua semiologia com a da linguística e a da poética. 

Expoentes nesta abordagem, Christian Metz e Pier Paolo Pasolini concordam que não 
há, efetivamente, uma língua do cinema, mas sim uma linguagem do cinema. A 

abordagem do cinema como escritura surgiu como uma alternativa à dificuldade de 

comparação do cinema com a linguagem. Há, também, a abordagem que coloca o 

cinema como modo de pensamento, definindo as imagens como meios de propagação 

do conhecimento humano. Outro grupo de teorias, que põe o cinema como produtor 
de afetos e simbolizador do desejo, está relacionada à psicanálise, que surgiu quase 

de forma simultânea. 



29 
 

O foco deste trabalho, no entanto, não está na teorização sobre o cinema, mas 

em sua aplicação prática na análise fílmica. Vejamos, a princípio, o que diferencia 

análise de crítica. 
 
2. 2 Análise e Crítica 

 

Conceituam Aumont e Marie (2006, p. 68-69) que “a crítica é o exercício que 

consiste em examinar uma obra para determinar seu valor em relação a seu fim (a 

verdade, a beleza etc.)”. Neste “exame”, incluem-se não apenas elementos 
informativos, mas também de natureza avaliativa. Neste sentido, crítica difere-se de 

análise, que tem como principal objetivo o esclarecimento e, em alguns casos, a 

apresentação de uma proposta interpretativa para a obra artística. O termo crítica é, 

portanto, mais abrangente que análise. Neste capítulo, basicamente estudaremos os 

diferentes tipos de análise que podem ser realizadas a partir de produções 
cinematográficas, já que o único critério que distingue a atividade analítica da 

atividade crítica é o acréscimo de opiniões – o que é extremamente subjetivo. 

 
A acividade crítica tem três funções principais: informar, avaliar, promover. A 
sua relação com a análise é muito desigual. A informação e a promoção são 
decisivas para a crítica jornalística, dos diários e semanários. A avaliação que 
permite a expressão do sentido crítico encontra-se também directamente 
ligada à actividade analítica. Um bom crítico é o que tem discernimento, e que 
graças à sua agudeza sintética sabe apreciar a obra que a posteridade irá 
conservar. Ele é também um pedagogo do prazer estético, que se esforça por 
fazer partilhar a riqueza da obra com o maior público possível. É claro que a 
parte de avaliação e de análise que se enriquece no exercício da crítica 
especializada, enquanto a parte informativa é preponderante em toda a 
actividade crítica ligada à actualidade: imprensa escrita, rádio, televisão, etc. 
(AUMONT, MARIE, 2009, p. 13). 

 

Para Aumont e Marie (2006), um filme é analisado quando são produzidos pelo 

menos um dos seguintes tipos de comentário crítico: descrição, estruturação, 

interpretação e atribuição. Aumont e Marie (2009) também defendem que o objetivo 

da análise é sempre o de apreciar uma obra no sentido de compreendê-la melhor. 

Neste sentido, no caso das análises – quando críticas – publicadas em meios de 
comunicação de massa, entende-se que esse objetivo alcança proporções maiores, 

dada sua maior visibilidade. Aí consiste a grande relevância desta atividade. Portanto, 

o analista profissional sempre deve buscar a compreensão da obra cinematográfica 

como um todo, não atendo-se a determinados aspectos da produção fílmica em 
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detrimento de outros – sob pena de ser negligente em sua função, que é muito mais 

de esclarecer do que avaliar. 

 
A intenção da análise é sempre a de chegar a uma explicação da obra 
analisada, ou seja, à compreensão de algumas de suas razões de ser. Por 
isso, ela é tanto o fato do crítico atento em firmar seu julgamento, quanto o 
do teórico preocupado em elaborar um momento empírico de seu trabalho 
conceitual; mas ela pode também constituir, por si mesma, uma atividade 
autônoma, paralela à crítica, não tendo, porém, o caráter de avaliação. 
(AUMONT, MARIE, 2006, p. 13). 
 

 Um aspecto importante no processo interpretativo de uma obra é o fato de que 

qualquer manifestação artística é um produto cultural inserido num contexto histórico 

específico, como pontuam Vanoye e Goliot-Lété (1994). Neste “recorte” sócio-

histórico, as obras não podem ser analisadas de forma isolada em relação aos outros 

setores de atividade da sociedade que o produz. Isto inclui acontecimentos na política, 

economia e ciências, entre tantos outros setores. 

 No caso do cinema, também não podem ser ignoradas as tendências estéticas 

ou narrativas da época de produção dos filmes. Vanoye e Goliot-Lété (1994) ainda 

definem que encontrar a referência (além de seus limites e novas significações) é uma 

das tarefas do analista. Explicar os movimentos que decorrem do fundo cultural em 
que os cineastas se inspiram é uma das atribuições deste profissional. Espera-se que 

o analista decifre não só a linha narrativa adotada, mas tudo o que possa enunciar 

informações à diegese (termo mais abrangente do que “história”, englobando também 

seus circuitos e todo seu universo fictício). 

 Um ponto que jamais deve ser esquecido pelo analista de cinema é instância 

simbólica dos filmes, que muitas vezes não passam de representações. Recorrendo 

à explicação semiótica, símbolo é um tipo de signo que representa uma associação 

de ideias que operam no sentido de fazer com que o objeto a que ele se refere seja 

interpretado como tal. Vanoye e Goliot-Lété (1994) identificaram três tipos de filme 

quanto às suas significações simbólicas. No primeiro grupo, encontram-se películas 

que demandam uma “leitura” efetivamente simbólica, global ou parcialmente. Neste 
caso, a interpretação está pouco ou nada atrelada ao sentido literal do que aparece 

na tela. As referências culturais, neste caso, podem vir, inclusive, de forma gritante 
(intitulando, por exemplo, um filme de 2001 – Uma Odisseia no Espaço em pleno ano 

de 1968). 
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A segunda classe de filmes reúne películas em que a linha narrativa conta com 

uma “tonalidade realista”, mascarando seu sentido simbólico. A diegese construída é 

totalmente plausível e passível de leitura literal. A leitura simbólica, no entanto, é 
sugerida a partir do momento de distanciação da estética realista e clássica. O último 
grupo reúne filmes que oferecem a priori apenas uma interpretação literal. As 

significações simbólicas, neste caso, viriam como consequência das reflexões do 

analista. 

 
Ademais, é possível postular que qualquer arte de representação (o cinema 
é uma arte de representação) gera produções simbólicas que exprimem mais 
ou menos conscientemente, um (ou vários) ponto(s) de vista sobre o mundo 
real. De que tipo(s) de pontos de vista de trata (ideológico, moral, espiritual, 
estético)? Como se manifestam? Tais são as questões colocadas pelo 
analista sobre o filme, este sabendo que as respostas não se oferecerão 
necessariamente com toda a evidência. (VANOYE, GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 
61). 
 

 No processo de análise de um filme, Vanoye e Goliot-Lété (1994) citam 

obstáculos de diferentes naturezas. Primeiramente, existe o problema de que as 

películas não são citáveis. Se a análise do literária explica o escrito pelo escrito, o 

mesmo não ocorre na análise cinematográfica, que depende unicamente da 

transposição e transcodificação de elementos visuais para elementos escritos. Trata-

se de um obstáculo de natureza material, portanto. Ainda assim, há registros de 
análises com descrições detalhadas do filme, a fim de buscar uma maior 

compreensão. Neste processo de “decupagem”, a perda de objetividade foi notável, 

enfraquecendo o poder da análise. Evidentemente, a técnica acabou não sendo usada 

em massa. Um segundo problema de ordem material que pode ser identificado 

consiste nas conclusões precipitadas que os analistas podem chegar caso não 

tenham compreendido a obra em sua plenitude, a partir de uma “leitura” superficial. 

Analisar criticamente uma obra cinematográfica após uma única visão do filme é um 

erro primário, que invariavelmente gera resultados desastrosos. 

 Além dos obstáculos de natureza material, existem aqueles de ordem 

psicológica. Primeiramente, há que se pensar que um filme é um produto arduamente 

elaborado, num processo que abrange meses de trabalho de vários profissionais 
(muitas vezes centenas ou milhares), entre produtores, diretores, atores, equipe 

técnica etc. Dessa forma, a função de “desmontar” todo este trabalho em poucas 

linhas de um texto crítico soa praticamente como um disparate. No entanto, é 
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necessário considerar que a análise problematiza não as etapas de “fabricação” da 

película, mas apenas seu produto final, o filme na tela. Outro obstáculo de natureza 

psicológica seria o de que o analista tende a imprimir suas próprias impressões para 
compreender o filme, e por vezes toma esta percepção como verdade absoluta, 

quando na verdade não passam de uma alternativa de interpretação. 

 
O primeiro contato com um filme, a primeira visão, traz toda uma profusão de 
impressões, de emoções e até de intuições, se já nos colocamos em uma 
atitude “analisante”. Ora, não se quer dizer que a análise deve suprimir esses 
primeiros aportes, que correm o risco de, a seguir, tornarem-se preciosos. De 
fato, impressões, emoções e intuições nascem da relação do espectador com 
o filme. A origem de algumas delas podem evidentemente dizer mais do 
espectador que do filme (porque o espectador tende a projetar no filme suas 
próprias preocupações). O filme, porém, permanece a base na qual suas 
projeções se apoiam. (VANOYE, GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 13). 

 

 Por fim, é necessário também estabelecer alguns limites para as análises. O 

analista jamais deve tentar superar o filme, reconstruindo uma outra obra, mas tão 
somente partir dos elementos já fornecidos para chegar às possíveis interpretações. 

A “fabulação pessoal” deve ser estritamente evitada. O analista também não pode ser 

irredutível, inflexível com relação às suas convicções, sob pena de invariavelmente 

chegar a raciocínios pouco fundamentados, baseados em convicções prévias. 

 Vanoye e Goliot-Lété (1994) comparam o espectador normal e o analista. 

Enquanto o primeiro é passivo (ou menos ativo, reflexionando as questões 
apresentadas de forma instintiva e irracional), o segundo raciocina de forma 

estruturada, fazendo reflexões de forma ativa. Se o espectador normal percebe, vê e 

ouve o filme sem desígnio particular, o analista realiza estes processos sempre de 

forma criteriosa, procurando indícios. O espectador comum adota o processo de 

identificação e coloca o filme no campo do lazer, enquanto o analista opta pelo 

processo de afastamento e põe o filme no universo da reflexão e produção intelectual. 

A comparação mais interessante é a de que o espectador normal está submetido ao 

filme, deixando-se guiar por ele, ao passo que o analista submete a película a suas 

hipóteses, num processo contrário. 
 Portanto, é necessário atentar para a distinção entre crítica e análise. A primeira 

é mais abrangente que a segunda, englobando não só exposições e prováveis 

interpretações para as obras artísticas, como também avaliações. Em certo sentido, 
uma crítica pode ser mais ou menos analítica, dependendo do volume de impressões 

pessoais do profissional que a escreve. Quanto menor este volume, mais analítica ela 
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pode ser considerada. É importante notar, ainda, que estas duas produções podem 

ser criadas tanto para fins jornalísticos (visando à publicação em meios de 

comunicação) quanto para fins acadêmicos (buscando-se a pesquisa sobre 
determinado filme, movimento ou o que quer que seja). Este trabalho toma como 
corpus unicamente críticas de alguns meios de comunicação acerca das produções 

cinematográficas do diretor Lars Von Trier a partir do lançamento de Anticristo, em 

2009. 

 
2. 2. 1 Análise textual 
 

 Assim como não há uma única teoria do cinema, lembram Aumont e Marie 

(2009) que não existe um método universal para a análise fílmica. Dessa forma, 

veremos diferentes métodos de análise das produções fílmicas, a começar pela 

análise textual. Um tipo bastante empregado, neste caso, é o da chamada análise 
estrutural, uma espécie de ponto de partida para vários outros métodos. Mais 

minuciosa e sistemática, ela também “obriga” o analista a lançar mão de conceitos 

teóricos e métodos das mais diversas áreas da Ciências Humanas. 

 
Como o próprio termo indica, uma noção central é a de estrutura: o que a 
crítica ou a análise estruturalista procura realçar é sempre a estrutura 
“profunda” subjacente a uma determinada produção significante, e que 
explica a forma manifesta dessa produção. O primeiro exemplo importante foi 
dado por Claude-Lévi Strauss, que estudou vastos corpus de narrativas 
míticas, em função da hipótese segundo a qual essas narrativas, muitas 
vezes complexas e aparentemente arbitrárias, na verdade revelariam grande 
regularidade e sistematicidade – qualidades, precisamente, das estruturas 
“profundas” desses mitos. Os trabalhos de Lévi-Strauss demonstram além 
disso que a ideia de estrutura, assim compreendida, tem uma consequência: 
produções significantes muito diversas na aparência podem na realidade 
partilhar a mesma estrutura. (AUMONT, MARIE, 2009, p. 61). 

 

O surgimento “oficial” deste tipo de análise, no entanto, é atribuído ao 
lançamento de Morfologia do Conto Popular Russo, em 1928. Na obra, Vladimir Propp 

debruça-se sobre o folclore russo utilizando um duplo sentido (analítico e estrutural) 

para decompor cada conto numa unidade abstrata. Depois, o autor elabora as 
possíveis combinações das unidades e as classifica. Em 1962, Roman Jakobson foi 
um dos primeiros a analisar de forma estrutural um poema (Les Chats, de Baudelaire). 

Ainda nos anos 1960, o estruturalismo ganhou força e passou a ser aplicado também 

na análise fílmica. Em 1967, Raymond Bellour fez um trabalho semelhante ao de 
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Jakobson ao estudar um fragmento de Os Pássaros, de Alfred Hitchcock. Aumont e 

Marie (2009) citam, no entanto, a análise de Jean-Paul Dumont e Jean Monod de 2001 

– Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, como a que mais se aproxima do 

estilo estruturalista de Lévi-Strauss, que aplicou este tipo de análise em textos sobre 

a literatura e a arte. No caso, Dumont e Monod buscam dar destaque àquilo que 

chamam de estrutura semântica do filme, que recorre muito pouco a diálogos para 

exprimir seu sentido. 

Um aspecto interessante ao se estudar o filme como texto é saber diferenciar 

os conceitos da análise filmológica de acordo com a semiologia estrutural do cinema. 
Essencialmente, apontam Aumont e Marie (2009), são três: o texto fílmico (que se 

refere à unidade do discurso), o sistema textual (uma combinação única de 

determinados códigos, observando-se uma coerência lógica) e o código (um sistema 

textual mais geral, não singular, que pode ser aproveitado em outros textos, 

assumindo outras significações). A análise textual dos filmes é, em grande parte, a 
análise desses códigos. 

Um problema recorrente neste tipo de análise é o do enorme leque de 

possibilidades de abordagens. Cada sequência (e também cena) num filme possui 

grande número de elementos narrativos que atuam simultaneamente, como já foi 

mencionado antes. Neste sentido, “recortar” a produção em fragmentos surge como 

um recurso bastante razoável. A fragmentação de um filme para que seja feita sua 
análise, portanto, tem a ver com a preocupação de precisão nos detalhes. 

Paralelamente, talvez em função deste ganho na precisão, este recurso permite que 

se chegue a conclusões pertinentes com relação ao sentido do filme como um todo. 

Neste caso, a fragmentação funciona também como uma técnica de amostragem, que 

antecipa num pequeno trecho a narrativa total do filme. 

Assim, a escolha do fragmento que será tomado como base consiste num 

elemento importante da análise. O “tato” do analista deve estar apurado, a fim de 

selecionar o trecho que melhor define a obra como um todo. Neste ponto, a atividade 

de análise/crítica se aproxima do que é praticado no jornalismo. Ambos os 

profissionais – jornalista e analista/crítico – devem saber “pinçar” o elemento mais 

importante de seu objeto de trabalho (o fato/notícia e o filme, respectivamente, neste 

caso). Para a definição deste “recorte”, Aumont e Marie (2009) mencionam alguns 
critérios implícitos. Primeiramente, o fragmento deve estar bem definido como 

fragmento dentro da narrativa fílmica. Este trecho do filme também precisa ser 
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consistente e coerente. Finalmente, naquele que talvez seja o aspecto mais 

importante a se levar em consideração, precisa ser suficientemente sintetizador da 

narrativa do filme, representando de forma fiel sua principal diretriz. Seguir estes 
parâmetros serve, em parte, para ajudar que o analista não caia na tentação de tomar 

as sequências mais marcantes (notadamente as que recebem destaque na divulgação 

comercial do filme) como objeto. 

 
Muitas vezes esses critérios levam a evitar deliberadamente, na escolha de 
um fragmento a analisar, as “cenas emblemáticas” de um filme, e o que agora 
sugerimos a propósito de O Mundo a Seus Pés é decerto válido para a 
maioria dos casos. É aliás uma das constantes mais notáveis das análises 
publicadas de fragmentos de filmes, de que poucas fogem a essa regra. 
Desse modo, de Psico, de Hitchcock (1961), Raymond Bellour não retém o 
assassínio no duche, mas a longa cena da conversa que o precede; de 
Cavalgada Heróica, de John Ford (1939), Nick Browne aproveita uma cena 
na estalagem, de aparência bastante anódina etc. Em todos os casos, a 
densidade formal parece ser preferida à densidade diegética. (AUMONT, 
MARIE, 2009, p. 75-76). 

 
2. 2. 2 Análise narrativa 
 

 Talvez seja na análise narrativa que o analista/crítico deva dedicar maior 
atenção. A narratividade fílmica, como já foi largamente abordado, é extremamente 

plural. É possível enunciar, no cinema, de várias maneiras, através de códigos 

específicos. E, com maior ou menor intensidade, quase a totalidade dos filmes 

projetados em público são narrativos, como escrevem Aumont e Marie (2009). Os 

autores colocam, ainda, os documentários na categoria do cinema semi-narrativo. 

Mesmo os filmes caseiros são narrativos. Ao versarem sobre a narração fílmica 

“clássica”, Vanoye e Goliot-Lété (1994) lembram que o espectador de cinema não 

assimila aquilo que vê da mesma forma que o leitor de um romance assimila aquilo 

que lê. Assim, o analista deve estar atento às técnicas peculiares na enunciação do 

cinema. 

 
As técnicas cinematográficas empregadas na narrativa clássica serão, 
portanto, no conjunto, subordinadas à clareza, à homogeneidade, à 
linearidade, à coerência da narrativa, assim como, é claro, a seu impacto 
dramático. Dominarão a cena (duração de projeção-duração diegética) e a 
sequência (conjunto de planos que apresentam uma unidade narrativa forte), 
separadas – ou melhor, ligadas – por figuras de demarcação nítidas (o 
escurecimento e a fusão muitas vezes eles próprios integrados na história, 
como demonstrou Christian Metz, para “significar” a passagem do tempo, a 
mudança de lugar, a mudança de estado físico ou psicológico). O 
encadeamento das cenas e das sequências se desenvolve de acordo com 



36 
 

uma dinâmica de causas e efeitos clara e progressiva. A narrativa centra-se 
em geral num personagem principal ou num casal (o star system contribuiu 
para reforçar esta regra de roteiro), de “caráter” desenhado com bastante 
clareza, confrontado a situações de conflito. O desenvolvimento leva ao 
espectador as respostas às questões (e, eventualmente, enigmas) colocadas 
pelo filme. (VANOYE, GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 27). 

 

Os autores seguem enumerando algumas das tendências que se diferenciam 
do “classicismo” narrativo. Primeiramente, o cinema americano, a partir de 1914, 

propôs um modelo estético diferente daquilo que já havia sido produzido. Depois, no 

anos 20, vem o cinema soviético. Com a revolução de 1917, o Estado soviético passa 

a incentivar a produção cinematográfica para fins educativos e de propaganda. 

Recusando o modelo de Hollywood, as produções oficiais deste período ficaram 

marcadas pela narrativa alienante, quase sem deixar margem para que o espectador 

reflita espontaneamente sobre o que é exibido. Mesmo os registros ficcionais 

(incluindo aí Pudovkin e Eisenstein) não se limitavam a contar histórias, mas destacar 

acontecimentos históricos ligados à revolução. Ao mesmo tempo, aparece o primeiro 

movimento de vanguarda na França: o impressionismo, que surge como reação ao 

imperialismo americano, valorizando a produção nacional. O objetivo era o de acabar 
com a submissão do cinema ao teatro e também ao romance, libertando as produções 

fílmicas da necessidade de se contar histórias. A segunda vanguarda que ganhou 

destaque foi a do dadaísmo/surrealismo, derivada das pesquisas plásticas feitas por 

pintores destes movimentos. Há predileção por composições visuais mais abstratas. 
No dadá, soma-se a isto o elemento da anarquia e da provocação. Entre as produções 

surrealistas, também podem ser encontrados fantasmas eróticos, associações de 
imagens e pulsões revolucionárias. No expressionismo alemão – que integrou 

também integrou um movimento mais amplo, abrangendo ainda artes plásticas, 

literatura, arquitetura, entre outros, de 1907 a 1926 –, o espectador está diante de um 

“cinema de visões”, com formas em excesso. Todos os elementos deste tipo de filme 

confluem para o mesmo objetivo de situar o espectador claramente num ambiente 

ficcional: a maquiagem, figurino, atuação dos atores etc. Lembram Vanoye e Goliot-

Lété (1994) que todos estes movimentos perderam seu sentido com o tempo, sendo 

ultrapassados por novas tendências, segundo uma série de motivos (ideológicos, 

econômicos etc.). “Contudo, por um ou outro de seus aspectos, infiltraram-se no 

cinema clássico e não cessaram de influenciar todo o cinema ulterior” (VANOYE, 
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GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 33). A análise narrativa, portanto, deve levar esses critérios 

em consideração. 

Aumont e Marie (2009) conceituam que a mais generalizada das abordagens 
narrativas de um filme é a análise temática. Neste sentido, a definição do 

“tema”/“assunto” do filme serve de base para o trabalho do analista – embora muitas 

críticas não passem de uma paráfrase da principal matéria de que trata o filme. Na 

crítica literária, a análise temática foi aplicada em muitos trabalhos dos anos 1960, 

como nas produções de Georges Poulet e Jean Starobinski. A análise da narrativa de 

um filme também pode ser feita de forma estrutural. Vladimir Propp, já mencionado 

anteriormente, criou categorias para sugerir abordagens estruturais da narrativa 

fílmica. Roland Barthes também teorizou sobre o tema, definindo duas unidades de 

conteúdo: as distribucionais e as integrativas. Como pontuam Aumont e Marie (2009), 

este autor atenta para o fato de que a narração pressupõe as noções de um doador 

(narrador) e um destinatário. Ou seja, se algo é narrado, é automaticamente pensado 
em alguém, que receberá a mensagem. 

Também é possível a análise semântica das narrativas. Algirdas-Julien 

Greimas é um dos autores que versam sobre o tema, definindo que a semântica segue 

determinadas leis da estrutura da linguagem. Segundo Aumont e Marie (2009), o autor 

escreve sobre um modelo que descreve a produção de sentido de forma universal 

dentro de qualquer microuniverso semântico: é o chamado “quadrado semiótico”. 
 Já a análise da narrativa como produção problematiza a questão da enunciação 

– entendendo-a como os meios para se “apresentar” o enunciado, que é aquilo que 

se diz. A manifestação do sujeito que enuncia (o “eu”) é limitada por determinações 

de várias ordens (sociais, inconscientes etc.), o que obriga a análise de seu discurso 
levar em consideração não apenas relações entre o enunciado e seu enunciador, mas 

também seu destinatário. 

 
Não é fácil transpor esta problemática directamente para o campo do cinema. 
Não existe, num filme, uma instancia narrativa que se identifique somente 
com um sujeito (diga o que disser a teoria “dos autores” – que porém nunca 
pretendeu que um filme fosse a obra de uma só pessoa). É mais ou menos 
impossível encontrar nos filmes o equivalente estrito das “marcas de 
enunciação” definidas pela linguística. O filme narrativo, sobretudo no seu 
período clássico, tentou sempre, exactamente, ocultar a sua enunciação, 
apresentando-se como um enunciado transparente, que opera no mundo 
real. Actualmente, os problemas ligados à enunciação fílmica são, não 
obstante, muito debatidos, não só sob a pressão da linguística e da teoria da 
literatura, mas também porque os próprios filmes evoluíram (e principalmente 
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boa parte do cinema recente apresenta-se quer como “discurso”, quer como 
“história”). (AUMONT, MARIE, 2009, p. 96). 

 

Outro aspecto importante para se analisar quando se pratica a análise da 

narração fílmica é o chamado “modo narrativo”, observando o ponto de vista sob o 

qual a história é contada. Uma análise pode ser considerada boa, nesse caso, se 

“filtrar” as informações necessárias de acordo com o sujeito enunciador do filme. Há 
que se considerar que existem diferentes tipos de narrador, dentro os quais é possível 

destacar: o “onisciente”, que normalmente diz mais do que os personagens sabem; o 

que diz apenas o que determinado personagem vê (neste caso, a narrativa é contada 

a partir de seu ponto de vista) e o que diz menos do que determinado personagem 

sabe. Por sinal, o chamado ponto de vista (o lugar a partir de onde se observa) 

configura um aspecto importante na assimilação da narrativa fílmica. Aumont e Marie 

(2006) postulam que as três significações possíveis para este termo podem 

perfeitamente ser aplicadas ao cinema. A primeira definição é de que o ponto de vista 

é um lugar, real ou imaginário, a partir do qual algo é representado. Os pintores o 

utilizam para organizar quadros a partir da perspectiva linear, por exemplo. A segunda 

significação refere-se à forma particular como determinado ponto da narrativa pode 
ser assimilado. Por fim, pode também significar a opinião (ou sentimento) a respeito 

de determinado acontecimento. 

No cinema, como na literatura, o ponto de vista é frequentemente associado ao 

modo como determinado personagem assimila a série de acontecimentos registrada. 
Um exemplo clássico, no caso da literatura brasileira, é o de Dom Casmurro, de 

Machado de Assis, em que a história é totalmente apresentada com base nos 

pensamentos de seu protagonista, que suspeita a traição de sua mulher, não dando 

margem para as versões de outros personagens. Transformada em filme em 1968 e 

em minissérie em 2008, a história continuou sendo contada sob o ponto de vista do 

personagem principal. Especificamente no cinema, alguns autores versam sobre 

pontos da narrativa que contribuem para a “marcação” do ponto de vista. São 
exemplos os olhares dos próprios personagens e o “olhar” da câmera 

(enquadramento, eixo de filmagem, efeitos visuais etc.). 

 
No cinema, a marcação desse ponto de vista é codificada de modo menos 
claro do que em literatura e depende mais das normas estilísticas e dos 
estilos individuais. O enquadramento é um de seus instrumentos de 
predileção, mas todos os meios expressivos podem concorrer com isso (por 
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exemplo, a dimensão de plano, o contraste dos valores e das cores, o 
desfocado...). A escola dita “impressionista”, entre outras coisas, cultivou 
esses efeitos; em El Dorado (L’Herbier, 1924), uma cena mostra a heroína 
desfocada no meio do plano, porque está perdida em seus pensamentos. 
(AUMONT, MARIE, 2006, 237). 

 
A chamada “voz narrativa” é outra característica importante para se analisar na 

enunciação fílmica. Primariamente, ela cumpre a função de “situar” o espectador 

temporalmente na narrativa, definindo se determinada sequência se deu antes, depois 

ou de forma simultânea a outra (ou outras). Mas a “voz narrativa” também pode 

enunciar aspectos importantes da história. Nesse sentido, ela supre a falta de outras 

formas de narração (já estudadas anteriormente, como o som, a montagem etc.), 

configurando uma enunciação mais direta, explícita e, até certo ponto, óbvia. 

Contrariamente, quando a “voz” não é utilizada com grande intensidade, é necessário 

um esforço maior por parte do espectador para compreender a narração em sua 

plenitude. Finalmente, as “vozes narrativas” também podem ser utilizadas como 

ferramentas de marcação do ponto de vista, expondo o pensamento de determinados 
personagens (ou então apenas do protagonista) sobre aquilo que é representado. O 

chamado “diálogo interior”, quando explicitado, denuncia que o que está sendo 

narrado é parcial, podendo não corresponder à realidade. 

 
2. 2. 3 Análise da imagem e do som 

 
Ocupar-se de alguns dos principais aspectos narrativos do cinema também é 

uma das atribuições do analista. Como foi estudado no primeiro capítulo, a imagem 

representa o elemento base, a planta baixa do cinema. É ela que carrega a essência 

desta manifestação artística. Aumont e Marie (2009) definem que analisar a imagem 

de forma isolada é uma tarefa nada fácil. O analista deve saber exatamente até que 

ponto irá dar autonomia à imagem em sua análise, especialmente com relação à 
narrativa, conhecer as funções gerais que os parâmetros visuais exercem num filme 

e, ainda, estabelecer limites para a transposição do material imagético para o suporte 

para que está produzindo (texto/vídeo). Ocasionalmente, o analista se vê num beco 

sem saída, pois muitas obras adotam uma linha pouco narrativa ou mesmo 

antinarrativa (como é o caso de Um homem com uma câmera, de Dziga Vertov, de 

1929). Outros, como 2001 – Uma Odisseia no Espaço (de Stanley Kubrick, de 1968), 

possuem um grau de narratividade concentrado quase que totalmente no material 



40 
 

imagético. No caso de 2001, o próprio Kubrick admitiu, em entrevista reproduzida no 

livro que compila seus arquivos, anotações, imagens e outros itens, que a falta de 

diálogos foi proposital. 
 

KUBRICK: Não é uma mensagem que eu tive a intenção de transmitir em 
palavras. 2001 é uma experiência não-verbal; de duas horas e 19 minutos de 
filme, há apenas pouco menos de 40 minutos de diálogo. Tentei criar uma 
experiência visual, que ignorasse a classificação verbalizada e penetrasse 
diretamente no subconsciente com um conteúdo emocional e filosófico. 
Parafraseando McLuhan, em 2001 a mensagem é o meio. Eu tive a intenção 
de que o filme fosse uma experiência intensivamente subjetiva, que levasse 
o espectador a um nível interior de consciência, assim como a música faz; 
“explicar uma sinfonia de Beethoven seria castrá-la, ao construir uma barreira 
artificial entre a concepção e a apreciação. (CASTLE, 2005, p. 398, tradução 
nossa). 

 

Nesse sentido, o filme é “aberto” a diversas especulações sobre seu sentido. O 

mesmo se pode dizer que ocorre com outras produções. Dessa forma, entende-se 

que o analista/crítico deve tomar o grande cuidado de não tomar suas próprias 

opiniões como verdades absolutas. Evidentemente, conclusões precipitadas podem 

ocorrer com qualquer tipo de filme – pouco, muito ou nada narrativo –, mas a 

incidência deste tipo de problema aumenta quando a compreensão de seu enredo 
depende muito mais de elementos pouco objetivos, como imagens ou mesmo sons. 
Também em 2001, existem passagens clássicas que exemplificam isto. Quando só 

aparece na tela o astronauta “desbravando” o espaço, com sua respiração bem 

demarcada, o diretor, é claro, está querendo dizer algo ao espectador. Uma 

interpretação bem razoável é a de que, no espaço, o homem é um peixe fora d’água 

e precisa sobreviver a partir de elementos externos ao que a natureza lhe oferece. A 

máquina, representada pelo computador HAL, é o contraponto: além de não precisar 

respirar, não comete erros. 

Especificamente na análise imagética das produções cinematográficas, 

também é possível atentar para alguns aspectos. O enquadramento e o ponto de vista, 

como já foi mencionado, constituem significantes de relativa importância na 
enunciação fílmica através da imagem e, por isso, devem ser um ponto de reflexão no 

trabalho do analista. Da mesma forma, a análise da imagem no cinema deve 

considerar a relação de plano para plano, isto é, a montagem. Aumont e Marie (2009) 
citam como exemplo a análise de Marie-Claire Ropars do prólogo de Outubro, de 

Sergei Eisenstein (1927), em que foram apreciados os primeiros 69 planos do filme 

(pouco mais de dois minutos). Neste caso, a detalhada análise da montagem permitiu 
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que a autora chegasse a uma série de observações que ajudam a compreender 

melhor a narratividade da obra como um todo. 

É possível citar, ainda, vários outros aspectos importantes ao se analisar a 
imagem no cinema. Através dela, é possível delimitar o “espaço narrativo”, dentro do 

qual o sistema de representação acontece. A imagem também pode ser analisada não 

só sob o ponto de vista plástico, mas também retórico – observando-se sua 

iconicidade. Também há que se considerar a questão da “figura”. Aumont e Marie 

(2009) lembram que um dos autores que se debruçou sobre o tema foi Christian Metz, 

para quem a figura central do filme é a metonímia – que, coincidentemente, representa 

uma ferramenta importante do jornalismo. Outros autores propõem que a metáfora 

ocupa o papel essencial na narratividade do cinema. 

Também é possível analisar especificamente a banda de som nas produções 

fílmicas, em seus variados componentes. Primeiramente, a música representa um 

amplo campo de estudo para o analista, sobretudo em seu emprego extra-diegético, 
da mesma forma que acontece com alguns diálogos no cinema. Aumont e Marie 

(2009) esclarecem que o posicionamento fora da diegese tanto de diálogos quanto do 

próprio elemento sonoro tem diferentes funções, incluindo os papéis de explicação, 

caracterização e descrição. Na análise da música fílmica, há que se considerar que a 

música não consiste exatamente numa arte representativa. Seu valor expressivo 

assume características muito mais convencionais e, até por isso, dependem bastante 
do momento histórico em que o filme é produzido. Aqui, uma vez mais recorremos a 
2001 para exemplificar. Stanley Kubrick inovou ao optar por uma trilha formada 

basicamente por músicas clássicas conhecidas do público, o que acabou virando uma 

das marcas registradas do filme. Certamente de forma proposital, o diretor optou por 
utilizar o poema sinfônico Assim falou Zaratustra, de Richard Strauss, para demarcar 

a evolução filosófica do homem, claramente fazendo alusão ao trabalho homônimo de 

Friedrich Nietzsche. No campo da imagem, esta “evolução” é representada na 

emblemática passagem da primeira para a segunda sequências do filme, já 

mencionadas anteriormente, em que o símio “descobre” a ferramenta como extensão 

de seu corpo. A opção por esta trilha, de quebra, não deixou o filme com aspecto de 

“datado”, característica de alguns filmes produzidos em Hollywood. Há uma história 
curiosa por trás deste tema. O co-roteirista Arthur Clarke escreveu um livro sobre 2001 

baseado em anotações que fazia no processo de produção do filme. Nele, relata que 
as estações orbitais que aparecem quando tocava ao fundo a valsa Danúbio Azul, de 
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Johann Strauss, carregavam ogivas nucleares. Danúbio Azul é, ironicamente, o nome 

da primeira bomba atômica inglesa. 

Há exemplos de análises extremamente técnicas, em que os autores baseiam 
suas conclusões na convergência do material musical (mesmo partituras) com o 

material imagético dos filmes. Na análise sonora das produções cinematográficas, 

também podem ser levados em consideração ruídos, sons ambientes e os diálogos, 

propriamente. Há quem considere que, neste tipo de análise, devem-se levar em conta 

“a voz humana e o resto”. No entanto, é razoável colocar diálogos e outros tipos de 

sons no mesmo patamar, considerando que todos constituem elementos narrativos 

importantes na enunciação fílmica. Os ruídos sempre constituíram um aspecto 
particularmente estudado pelos analistas. Em M, o vampiro de Dusseldorf, de Fritz 

Lang (1931), por exemplo, o assobiar do leitmotiv musical, o grito dos transeuntes na 

rua, o som do relógio de cuco e vários outros foram abordados em produções 

analíticas. 
Precisamente sobre os elementos verbais dos filmes, são objetos de análise 

não apenas os diálogos, como também a fala e a voz. Citando O Testamento do 

Doutor Mabuse, de Fritz Lang (1933), Aumont e Marie (2009) lembram que a voz do 

protagonista (que se revelaria ser de outro) é ouvida apenas atrás de um cortinado, 

acumulando todos os “poderes” possíveis. 

 
O funcionamento geral do filme reside nesse princípio de não conjunção da 
voz de Mabuse com um corpo humano; essa voz é literalmente 
“indesacusmatizável”. O filme todo avança para uma sucessão de falsos 
desvendamentos que apenas se renovam. O argumento é uma trama de 
ilogismos que só se aguentam pelo não-dito que os envolve. É daí que 
procede o próprio poder de Mabuse enquanto personagens sucessivamente 
se impõem. Hofmeister, bruscamente interrompido na sua confissão 
tefefónica ao comissionário, fica louco quando vai nomear Mabuse. Como 
mostra Chion, Hofmeister representa o desejo do espectador de saber mais, 
de ouvir pronunciar o nome-título do filme. Ao longo de toda a narrativa, ele 
esforça-se por manter o contacto telefónico com o comissário Lohman, tal 
como o espectador espera a revelação do enigma. Hofmeister, desde o início 
estabelecido como criatura de escuta, é a personagem mais regressiva do 
filme, e qual “feto telefónico”, irá agarrar-se até ao fim à voz como “cordão de 
transmissão de um cego e nutritivo”. (AUMONT, MARIE, 2009, p. 143). 

 

Apesar de ser colocado no primeiro plano por alguns autores, o diálogo no 

cinema pode ser considerado algo secundário no cinema. Se a imagem em 

movimento representa a planta baixa desta manifestação artística, o filme deve se 
preocupar muito mais em mostrar do que contar, como escreve Bahiana (2012). Ainda 
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assim, a construção do roteiro deve ser feita de forma bastante elaborada. Para isso, 

o roteirista têm à sua disposição uma série de “ferramentas”, como o ritmo e o “arco” 

da narrativa, em que podem ser seguida uma sequência narrativa bastante comum. 
Primeiramente, no período da exposição, a trama e os personagens são 

apresentados. Depois, vem a fase da “ação crescente”, em que surgem os conflitos, 

que tentam ser solucionados até o ponto alto da trama, o clímax. Depois, na “ação 

decrescente”, ocorre a dissolução ou a resolução dos conflitos até que se chegue à 

“conclusão”. 

 
2. 2. 4 Psicanálise 

 

Aumont e Martin (2009) fazem uma comparação interessante ao postularem a 

psicanálise como uma alternativa de análise fílmica. A psicanálise, como se sabe, foi 

a primeira das “psicologias” a definir o inconsciente como aspecto essencial no 

funcionamento da psique humana. Antes, só o tangível, o consciente, era objeto de 

estudo quando se tentava entender o funcionamento de nossa mente. Também 

introduziu o complexo de Édipo. Ambas questões, amplamente abordadas por Freud, 

se tornaram noções aceitas por boa parte da sociedade. Por se desenvolverem quase 

que simultaneamente em relação ao cinema (no final do século XIX e início do século 

XX), essas noções evidentemente foram absorvidas pelos filmes. Daí a plausibilidade 
de se lançar mão da psicanálise para se analisar criticamente uma produção 

cinematográfica. 

Como se poderia supor, a utilização dos conceitos postulados pela psicanálise 

para investigar o sentido de produções cinematográficas (como em qualquer outro tipo 

de manifestação artística) sempre gerou controversa. Já mencionamos neste trabalho 
o romance Dom Casmurro, no qual a narrativa está toda centrada nas percepções do 

protagonista sobre os acontecimentos que se desenrolam na trama. Uma 

interpretação bastante razoável, para se realizar uma análise crítica, poderia partir dos 

princípios psicanalíticos para justificar o ponto de vista pessimista do personagem 

principal, cujo apelido dá nome à obra. O histórico de vida do protagonista do 

protagonista o levou a pensar dessa forma, concluiria tal análise. No caso do cinema, 

mais do que na literatura, a aplicação das noções da psicanálise serviria não apenas 
para se analisar o sentido da enunciação narrativa, mas das próprias intenções dos 

realizadores com os filmes. A realização de uma produção artística – e aqui 
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destacamos o cinema – se dá segundo o desejo do sujeito que a produz. Aqui, chega-

se mais uma vez a um princípio largamente estudado por Freud: o desejo. E, neste 

sentido, a análise pode cair para um lado mais subjetivo. 
Aumont e Marie (2009) mencionam que dois tipos de trabalhos são observados 

na aplicação da teoria psicanalítica à análise dos filmes. O primeiro, da 

“biopsicanálise”, busca explicar a produção a partir de alguma configuração 

psicológica (neurótica), tendo como ponto de partida a biografia de seu autor ou sua 

obra em si. O segundo trabalho procura realizar uma “leitura psicanalítica”, atribuindo 

alguma neurose a determinado personagem. O “objeto” de estudo, portanto, não é 

mais um sujeito real, mas de um personagem. Em todo caso, a utilização da 

psicanálise como instrumento na análise fílmica está inserida no contexto da 

semiologia do cinema. 

 
O que a descrição plano por plano e as primeiras análises textuais de filmes 
tinham mostrado, foi a existência de fenómenos extremamente localizados, 
de momentos pontuais ou quase, no interior do significante fílmico, e onde o 
sujeito espectador era afectado de forma mais precisa e directa. [...] O que a 
“lógica do significante” permite portanto tentar, é antes de tudo uma 
apreciação da inserção do espectador, enquanto sujeito, no texto fílmico. 
(AUMONT, MARIE, 2009, p. 149). 

 
Ainda versando sobre o tema, os autores definem dois eixos principais na 

teorização sobre a lógica do significante. O primeiro refere-se à teorização do 

“dispositivo” cinematográfico, em que é atribuído um determinado lugar do sujeito 

espectador no acontecimento de um fato fundamental. Essa atribuição é revelada por 

um conjunto de disposições psicológicas do espectador em relação à produção 

cinematográfica. A segunda abordagem utiliza o conceito de sutura para teorizar sobre 

a presença do sujeito espectador no texto fílmico. 

Objetivamente, Aumont e Marie (2009) lembram que a apropriação de 

elementos psicanalíticos em análises fílmicas pode ser observada em exemplos 
clássicos, como a crítica dos redatores da revista Cahiers du Cinéma acerca de A 

Grande Esperança, de John Ford, ou de Raymond Bellour sobre Intriga Internacional, 

de Alfred Hitchcock. Ambas põem em convergência o conceito edipiano da 

psicanálise. Fala-se, também, na noção de identificação – um processo estritamente 

subjetivo. Dificilmente, a identificação se expressará de forma absoluta, em que o 

representado é tido como válido para qualquer espectador. A identificação “primária” 

se daria, nesse sentido, através da teorização do “dispositivo”. Da cada relação de um 
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sujeito espectador com a situação ficcional nasceriam outras identificações 

“secundárias”. 

Hitchcock é lembrado pelos autores por ter previsto em muitas ocasiões as 
reações do público aos elementos de seus filmes, numa espécie de “direção de 

espectadores”. Já foi mencionado que este cineasta possui uma máxima de que o que 

assusta o espectador não aquilo que ele vê, mas o que não vê e imagina. 

Exemplificando, uma cena de assassinato em si não necessariamente aterroriza 

plateias. Quanto maior o tempo que antecede a consumação desse desfecho, no 

entanto, maior o nível de tensão dos espectadores. Aí, no entanto, reside um grande 

risco para o analista, que pode realizar uma “crítica de intenções”. 

 
O estudo das identificações secundárias leva a que nos interessemos de 
perto pelas personagens e pelas relações que o espectador estabelece com 
elas. Foi ao aprofundar a questão do narrador, portanto à partida numa 
perspectiva principalmente narratológica, que Marc Vernet formou a hipótese 
de uma certa homologia de situação entre espectador e personagem de filme, 
particularmente quando se trata de uma personagem na posição do narrador. 
Assim, no filme policial, o detective privado que procura ver ou saber é uma 
figura delegada, no seio da ficção, da posição ocupada na sala pelo 
espectador. Marc Vernet delimitou esta homologia a partir de duas figuras 
estilísticas particulares: o olhar para a câmara e a voz off. (AUMONT, MARIE, 
2009, p. 154). 

 
Ainda sobre o campo da semiologia, os autores mencionam a noção de sutura, 

metáfora que se refere ao fechamento do enunciado cinematográfico. Este conceito 

parte do princípio de que o campo fílmico cria um “campo ausente”, em que a 

significação de cada detalhe (ou da maior parte deles) é tarefa exclusivamente 

atribuída ao espectador, que pode adaptar o que vê à sua própria realidade. Por outro 

lado, observa-se em muitos casos a aplicação de técnicas que induzem o espectador 
a atribuir determinada significação àquilo que é representado. Nesse sentido, a sutura 

serviria justamente para fechar a “abertura” gerada pelo “campo ausente”, canalizando 

as conclusões do espectador sobre o enunciado fílmico. 

 Aumont e Marie (2009) assinalam, também, algumas análises fílmicas 
centradas na psicanálise que partem de um ponto de vista feminista, observando o 

modo de representação da figura feminina. Classicamente, o que se observa é a 

colocação da mulher como objeto de desejo – e aí pode-se constatar mais uma vez o 

poder do cinema no processo de construção de discursos que são absorvidos em 

massa pela sociedade. No próprio processo de “emancipação” feminina, o cinema 

teve importante papel. Num artigo bastante citado na teorização sobre o tema – “Visual 
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Pleasure and Narrative Cinema” (1975)3 –, Laura Mulvey parte do princípio de que 

existem diferenças interpretativas naturais na percepção de discursos entre os dois 

sexos. A mulher representa a ameaça da castração, sendo para o homem um 
significante de alteridade. O cinema, para a autora, se baseia basicamente em dois 

mecanismos: o voyeurismo e a identificação. No primeiro, a pulsão está no olhar no 

outro como um objeto. No segundo, a empatia se dá numa espécie de processo 

“espelhado”. O interessante é que aí reside uma diferença na percepção entre os 
sexos, pois o prazer masculino está em olhar e o prazer feminino está em ser olhada. 

Dessa forma, a representação feminina no cinema busca demarcar bem esta 

diferenciação. A presença da mulher muitas vezes está atrelada à contemplação 

erótica. Já o homem em geral representa um papel de neutralizador do “perigo” da 

mulher como espetáculo. 

 
2. 2. 5 O objetivo da análise e da crítica 
 

Além de discutir os diversos tipos de análises que podem ser realizadas a partir 

do discurso cinematográfico, é interessante investigar o propósito deste tipo de 

atividade. Num primeiro momento, pode-se depreender que analisar é buscar 

entender. Ao mesmo tempo, não se deixa de explicar aquilo que é analisado. No caso 

da análise acadêmica, as linhas interpretativas estão sempre relacionadas a teorias 
sobre o tema estudado. Neste ponto, é necessário fazer algumas distinções. Uma 

análise pode ser realizada como uma verificação de uma teoria pré-existente ou como 

uma invenção teórica. No primeiro caso, a aplicação de determinada teoria a algum 

filme tem o objetivo de averiguar sua validade, podendo-se chegar a uma conclusão 

positiva ou negativa. Já a análise como forma de teoria é ainda mais verificada, 

especialmente no ambiente acadêmico. 

 
A verificação e a invenção são de certa maneira simétricas; em ambos os 
casos o risco é o mesmo: o de uma ida e volta insuficiente entre a teoria e a 
análise. A análise verificação deve, idealmente, permitir regressar à teoria 
para a completar ou modificar; por sua vez a análise-invenção deve dar lugar 
à verificação através de outras análises. Quer num caso quer no outro, o 
modelo epistemológico subjacente é o das ciências experimentais: uma teoria 
baseia-se numa certa experimentação, e desenvolve-se com recurso regular 
à experiência (momento indutivo, momento dedutivo). Naturalmente, é um 

                                                        
3 Disponível em: <http://imlportfolio.usc.edu/ctcs505/mulveyVisualPleasureNarrativeCinema.pdf>. 
Acesso em: 17 Mai. 2013. 
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esquema abstracto que a teoria do cinema (que não é uma ciência 
experimental) só de longe seguiu. (AUMONT, MARIE, 2009, p. 180). 

 

Aumont e Marie (2009) ainda numeram uma terceira possibilidade para esta 

atividade: a da análise como demonstração. Aqui, o grande objetivo é o de promover 

a teoria, expondo seus critérios de forma convincente. Em cada uma destas três 

categorias, é possível que o analista levante debates semelhantes àqueles propostos 
pelos próprios cineastas. A análise ainda pode cumprir um papel de investigar a 

tendência ideológica das produções cinematográficas. E, neste ponto, o analista lida 

com uma forte tentação em julgar este posicionamento. No caso da crítica, é aceitável 

a emissão de opinião. Desta forma, pode-se concluir que esta atividade se afasta da 

essência do jornalismo, que é de relatar acontecimentos da forma mais objetiva 

possível. 
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3 ESTUDO DE CASO 
 

 Esta parte do trabalho objetiva analisar a recepção da crítica especializada dos 
filmes do diretor dinamarquês Lars Von Trier depois do lançamento de Anticristo, em 

2009. Analisaremos, portanto, as críticas publicadas em meios de comunicação 

acerca dos filmes Anticristo e Melancolia, de 2011. A motivação para a escolha foi a 

recepção “polarizada” da crítica mundial de Anticristo. Muitos acharam o filme 

brilhante, enquanto outros o criticaram incisivamente. Na própria estreia, em Cannes, 

a plateia se dividiu entre aplausos e vaias. Como veremos, a personalidade de Von 

Trier, por vezes, acaba por influenciar na argumentação dos críticos – o que sustenta 

a tese de que esta atividade não consiste numa prática jornalística, que busca sempre 
se afastar da subjetividade. Depois do lançamento de Melancolia, uma polêmica 

declaração4 dada pelo diretor numa entrevista acabou desencadeando reações 

bastante negativas por parte da crítica e do público em geral. 
 
3. 1 Metodologia 
 
 A análise será comparativa entre as críticas europeia e brasileira. A intenção é 

comparar a recepção dos filmes supramencionados no Brasil com o grande “mercado” 

do diretor. A partir do método de amostragem, selecionaremos textos publicados nos 
sites de alguns meios de comunicação para realizarmos uma reflexão mais 

abrangente acerca da atividade de crítica cinematográfica em veículos jornalísticos. 

Em nossa investigação, serão tomados como corpus textos de quatro dos principais 

jornais europeus (The Guardian, da Inglaterra, El País, da Espanha, Le Monde, da 

França, e Süddeutsche Zeitung, da Alemanha) e de três grandes veículos de 

comunicação brasileiros (os jornais Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e a 

revista Veja).Convém mencionar que crítica, análise, artigo, resenha e ensaio – 

                                                        
4 “Eu realmente gostaria de ser judeu, e então descobri que na verdade eu era um nazista. Você sabe, 
porque minha família era alemã, Hartmann, o que também me dá um certo prazer. [...] Eu compreendo 
Hitler. Acho que ele fez algumas coisas erradas, sim, com certeza, mas eu consigo vê-lo sentado em 
seu bunker no final. [...] Estou apenas dizendo que acho que entendo este homem. Ele não é o que 
você poderia chamar de um cara legal, mas sim, eu entendo muito a seu respeito, e sinto por ele um 
pouco de compaixão, sim. Mas, vá lá, eu não sou a favor da Segunda Guerra Mundial. E não sou contra 
os judeus”. Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=LayW8aq4GLw&>. Acesso em: 14 Mai. 
2013. A declaração foi dada durante a coletiva de imprensa do lançamento de Melancolia em Cannes. 
Depois, Von Trier se desculpou publicamente e disse que nunca mais voltaria a conceder entrevistas. 
“Percebi que não possuo a habilidade de me expressar de modo inequívoco e, por isso, decidi de hoje 
em diante me abster de qualquer declaração pública ou entrevista”, disse. 
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assinados por críticos ou colaboradores dos referidos meios de comunicação – foram 

considerados de forma igual. 

 
3. 2 Exposição dos dados coletados 
 

 Considerando a coletânea de textos dos veículos mencionados, foram 

observados em especial os dez aspectos da narratividade fílmica apresentados no 

primeiro capítulo deste trabalho, a saber: imagem (I), câmera (C), elementos não-

específicos (ENE), elipses/ligações/transições (ELT), metáforas/símbolos (MS), som 

(S), montagem (M), tempo/espaço (TE), diálogos (D) e elementos secundários (ES). 

Diante do proposto, observaram-se as seguintes ocorrências: 

  
 I C ENE ELT MS S M TE D ES 

The Guardian 
(Anticristo) 

X X    X X    

The Guardian 
(Melancolia) 

 X    X X    

El País 
(Anticristo) 

X X   X      

El País 
(Melancolia) 

X X     X    

Le Monde 
(Anticristo) 

X X   X X    X 

Le Monde 
(Melancolia) 

    X X X   X 

Süeddeutsche 
Zeitung 

(Anticristo) 

  
X 

 
X 

   
X 

 
X 

   

Süeddeutsche 
Zeitung 

(Melancolia) 

  
X 

   
X 

  
X 

   

O Estado de 
S. Paulo 

(Anticristo) 

X    X X X   X 

O Estado de 
S. Paulo 

(Melancolia) 

 X   X X X   X 

Folha de S. 
Paulo 

(Anticristo) 

X    X  X  X  

Folha de S. 
Paulo 

(Melancolia) 

    X     X 

Veja 
(Anticristo) 

X X   X     X 

Veja 
(Melancolia) 

X X   X X    X 

Ocorrência de elementos narrativos do cinema nas críticas analisadas 
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3. 3 Reflexões 
 
A primeira observação que podemos apontar é de que todos os textos 

analisados mencionam, de uma forma ou de outra, os enredos dos filmes. A diferença 

consiste justamente no grau de aprofundamento ao se explicar as tramas e, 

principalmente, na “tradução” da mensagem. Entendemos que todos os elementos 

narrativos na linguagem cinematográfica convergem para um mesmo objetivo, o de 

escancarar sua mensagem, o que – conforme os dados coletados – nem sempre é 

percebido ou legitimado pela crítica. Por vezes, as explicações sobre os elementos 

mais obtusos dos filmes beiram o superficialismo. Neste ponto, mais uma vez 

constatamos que a atividade de crítica cinematográfica se afasta do jornalismo, que 

busca sempre esclarecer os acontecimentos. 

A partir do material analisado, pôde-se notar que o elemento narrativo 

“metáforas/símbolos” foi o mais recorrente e teve menção em 10 das 14 críticas (mais 
de 70%, portanto). Em parte, isso pode ser explicado porque os filmes do diretor Lars 

Von Trier são carregados de representações simbólicas, de modo que fica difícil 

compreender (ou explicar) suas obras sem recorrer à interpretações das metáforas. 

Ainda assim, há que se destacar um ponto interessante, no sentido de legitimar a 

comparação entre crítica brasileira e europeia. Dos 8 textos publicados pelos jornais 

europeus estudados, apenas a metade menciona de alguma forma aspectos 
simbólicos presentes nos dois longas. No Brasil, no entanto, verificou-se que essa 

ocorrência se deu nas 6 críticas analisadas. Curiosamente, quase todas as análises 

classificaram tanto Anticristo quanto Melancolia de forma positiva, ao contrário do que 

ocorreu com as críticas europeias. 

Também com 10 ocorrências, o elemento “câmera” lidera, ao lado de 

“metáforas/símbolos”, o número de menções. Aqui, devem-se destacar dois pontos. 
Primeiramente, 5 das 14 críticas (a saber: de Le Monde, Süddeutsche Zeitung e Veja 

sobre Anticristo e de Süddeutsche Zeitung e Veja sobre Melancolia) mencionam 

nominalmente a câmera lenta adotada no prólogo dos dois filmes. Em segundo lugar, 
quatro textos (de Veja sobre Anticristo e de El País, O Estado de S. Paulo e Veja sobre 

Melancolia) citam o movimento cinematográfico Dogma 95, lançado por Lars Von Trier 

e Thomas Vinterberg em 1995 que propunha um “voto de castidade” para a realização 
de filmes, incluindo utilização unicamente de som ambiente, veto de deslocamentos 
temporais e, principalmente, uso da câmera na mão. Tanto a crítica de El País sobre 
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Melancolia como a de Veja sobre Anticristo citam que o diretor já não segue os 

parâmetros elaborados no manifesto do movimento. Comparativamente, 7 dos 8 

textos (quase 90%) publicados nos jornais europeus atentaram-se a este elemento 
narrativo – o que denuncia que a crítica europeia pode estar mais atenta a aspectos 
técnicos do fazer fílmico do que propriamente no produto intelectual das obras. No 

Brasil, apenas 3 dos 6 textos (50%) fizeram algum tipo de observação com relação ao 

uso da câmera. 

Outro elemento narrativo que recebeu considerável atenção é aquele que foi 

destacado no primeiro capítulo deste trabalho como o aspecto mais específico da 

linguagem cinematográfica: a montagem. Neste ponto, chama a atenção do destaque 
que 5 das 16 críticas (de O Estado de S. Paulo e The Guardian sobre Anticristo e O 

Estado de S. Paulo, Le Monde e Süddeutsche Zeitung sobre Melancolia) deram para 

a montagem de imagens em câmera lenta com a ária de Haendel e Tristão e Isolda, 

de Richard Wagner, em Anticristo e Melancolia, respectivamente. Mais uma vez, a 

ocorrência deste outro elemento técnico foi muito mais observada em textos dos 

jornais europeus do que nos veículos de comunicação brasileiros. 75% (6 em 8) das 

críticas analisadas mencionam de alguma forma a montagem dos filmes. Já no Brasil, 

novamente a metade se atentou a este aspecto narrativo. 
 Menções sobre a imagem em Anticristo e Melancolia também foram 

recorrentes. Das oito citações, quatro foram nos veículos europeus e outras quatro 
em meios de comunicação do Brasil. Também com oito ocorrências, o som recebeu a 

atenção de 5 dos 8 textos (62,5%) publicados nos jornais da Europa e 3 das 6 (50%) 

críticas brasileiras analisadas. Já os “elementos secundários” apareceram em 7 dos 
14 textos, duas vezes nos jornais europeus (ambos de Le Monde, correspondendo a 

25% do total) e cinco no Brasil (todas as críticas, com exceção da que analisa 
Anticristo na Folha de S. Paulo, correspondendo a mais de 80%). Neste caso, todas 

as citações faziam menção às divisões por “capítulos” dos dois filmes. 

 Finalmente, dois elementos narrativos foram mencionados apenas em uma 
ocasião. Süddeutsche Zeitung menciona, na crítica sobre Anticristo, o cenário/locação 

do filme, que é um elemento não-específico. Já Folha de S. Paulo fala sobre o diálogo 

de Anticristo, mencionando que parte do filme é falada “na língua da psico-bobagem 

por marido e esposa” (MENDONÇA FILHO, 2009, s/p). Apenas dois dos aspectos 
narrativos do cinema analisados no primeiro capítulo não tiveram nenhuma ocorrência 

nos textos analisados: “elipses/ligações/transições” e “tempo/espaço”. 
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3. 3. 1 Anticristo 
 

 Lançado no festival de Cannes de 2009, Anticristo é um filme difícil de se 
rotular. Embora se aproxime de um thriller, o longa é permeado por uma linha 

dramática muito forte no roteiro. As cenas violentas – e não foram poucas, incluindo 

tortura e mutilação genital – não foram empregadas com o sentido único de causar 
medo. Não é o terror pelo terror. São meros elementos narrativos utilizados por Lars 

Von Trier – que assina o roteiro e a direção – para passar uma mensagem. Se 

encontramos dificuldades em rotular o filme, elas se tornam ainda maiores quando se 

tenta interpretá-lo. A narrativa adotada por Von Trier beira o indecifrável. Na entrevista 

coletiva após o lançamento, um jornalista inglês chegou a pedir, irritado, que o diretor 

explicasse o sentido do filme. 
Na Dinamarca, onde nasceu Lars Von Trier, Anticristo logo alcançou o sucesso 

não só com a crítica, mas também com o público. Um dos maiores jornais do país, 
Politiken5 deu nota máxima (seis de seis estrelas). A opinião dos leitores do jornal não 

foi muito diferente: na média, 116 pessoas classificaram o filme com cinco estrelas. 
Politiken também classificou o filme como “uma obra-prima grotesca”. Curiosamente, 

“grotesco” também foi o adjetivo utilizado para rotular Anticristo por Le Figaro6, da 

França, que também definiu o filme como “infantil” e “pretencioso”. Aqui, cabe uma 
observação interessante. Molina (2009) lembra que, ao contrário do concorrente Le 

Monde, que possui uma linha editorial mais independente, Le Figaro possui tendência 

liberal-conservadora e é considerado o jornal da burguesia francesa. Isso fica latente 

quando se compara com a crítica de Le Monde sobre Anticristo, que é bastante sóbria 

e evita elogiar ou “atacar” o filme, limitando-se a analisá-lo de forma isenta. Outro 
jornal de Copenhague, Berlingske7 deu quatro de seis estrelas para Anticristo e 

classificou o filme como “muito estranho”, mas “empolgante e altamente 
desagradável”. O jornal é tido como conservador, ao passo que Politiken possui 

alinhamento social-liberal. É também na própria Dinamarca que Anticristo mais foi 

premiado. No Bodil Awards, premiação concedida pela associação de críticos de 

cinema da Dinamarca, o filme ganhou em todas as categorias para as quais foi 

                                                        
5 Disponível em: <http://politiken.dk/ibyen/nyheder/film/anmeldelser/article713211.ece>. Acesso em: 17 
Mai. 2013. 
6 Disponível em: <http://www.lefigaro.fr/festival-de-cannes/2009/05/18/03011-20090518ARTFIG00495-
antichrist-pueril-pretentieux-et-grotesque-.php >. Acesso em: 17 Mai. 2013. 
7 Disponível em: <http://www.b.dk/film/fire-stjerner-til-antichrist>. Acesso em: 17 Mai. 2013. 
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indicado: melhor filme dinamarquês, melhor atriz, melhor ator, melhor diretor de 

fotografia e “Special Bodil”. Já na Robert Award, também da Dinamarca, o filme 

recebeu doze indicações e venceu em sete categorias, incluindo melhor direção e 
melhor roteiro. O Conselho Nórdico, também sediado em Copenhague, foi outro a 

conceder prêmio a Lars Von Trier. Entre os outros prêmios que o filme recebeu, estão 

o de melhor atriz em Cannes, melhor atriz estrangeira no Sant Jordi Awards e melhor 

diretor de fotografia no European Film Awards. 

É interessante analisarmos, mesmo que superficialmente, o tratamento que a 
crítica dos Estados Unidos deu para Anticristo. Notadamente, Lars Von Trier é crítico 

da cultura imperialista imposta pelo país. Ele já chegou a declarar8 que, mesmo sem 

nunca ter estado lá, se considera 60% americano, tamanha a influência dos Estados 

Unidos sobre o resto do mundo. Como não pode votar, sua única forma de protestar 
é fazendo filmes. O diretor já realizou Dogville (2003) e Manderlay (2005), as duas 

primeiras partes de uma trilogia que se passa no país. Entre os temas abordados, está 
a questão da escravidão. Também no drama musical Dançando no Escuro (2000), há 
uma forte crítica ao chamado “american way of life”. A recepção de Anticristo nos 

Estados Unidos – a exemplo do que aconteceu a redor do mundo – foi “ambígua”. 

New York Post9 deu quatro e meia (de cinco) estrelas para o filme, classificando o 

diretor como um dos melhores do mundo. Da mesma cidade, porém muito mais 
influente, The New York Times10 criticou duramente Von Trier, afirmando que o diretor 

é esnobe e suas ideias frequentemente são “estúpidas”. O site americano 
metacritic.com, que contabiliza resenhas de filmes, CDs e outros produtos artísticos, 

reuniu, até maio de 2013, 34 críticas sobre Anticristo11, com uma classificação média 

de 49 (de 100). Os usuários “comuns” do site, no entanto, avaliaram o filme, em geral, 

de forma positiva, com uma nota de 7.3 (de 10), baseada na média de 91 opiniões. 

Inevitavelmente, ao se estudar a produção da crítica acerca de determinada 

produção cinematográfica, se faz necessário mencionar seu roteiro e suas 

                                                        
8 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u50801.shtml>. Acesso em: 17 Mai. 
2013. 
9 Disponível em: 
<http://www.nypost.com/p/entertainment/movies/antichrist_sure_to_shock_but_it_mvOLb3DMsIu2hj4l
R24quK>. Acesso em: 17 Mai. 2013. 
10 Disponível em: <http://movies.nytimes.com/2009/10/23/movies/23antichrist.html?ref=movies&_r=0>. 
Acesso em: 17 Mai. 2013. 
11 Disponível em: <http://www.metacritic.com/movie/antichrist>. Acesso em: 17 Mai. 2013. 
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peculiaridades. A trama de Anticristo se desenrola a partir de um acontecimento 

chocante e trágico, que é apresentado durante o prólogo. 

 

Imagens do prólogo de Anticristo (Reprodução) 
 

No magnífico prólogo de Anticristo, rodado em preto e branco e em câmera 
lenta (aliás, num dos mais belos usos já feitos desse recurso), um casal faz 
sexo de forma idílica e apaixonada, ao som de uma ária de Händel, enquanto 
seu filho pequeno sai do berço, é atraído para uma janela pela neve que cai 
lá fora, e despenca. Seguem-se três "capítulos", intitulados Luto, Dor e 
Desespero, nos quais o diretor desdobra até o limite, e para além dele, as 
repercussões dessa perda. A mulher, chamada apenas de Ela, enlouquece 
de luto – e Von Trier, conhecido pelos extremos a que sujeita suas atrizes, 
tira da francesa Charlotte Gainsbourg um retrato tão animalesco da dor que 
assistir a ele é quase pornográfico. O marido, chamado de Ele e interpretado 
pelo americano Willem Dafoe, personifica a reação oposta – a racionalização, 
e também a arrogância implícita nela. Psicoterapeuta, Ele esboça um plano 
para obrigar Ela a enfrentar as etapas do luto, e então sair dele, sem a ajuda 
de medicamentos. Uma vez que todas as emoções mais intensas e confusas 
da mulher parecem convergir para Éden, a cabana isolada nas montanhas 
em que ela passou o último verão com o filho, Ele leva-a para lá. E lá, nesse 
paraíso perdido, Ela e Ele vão se impor, um ao outro e a si mesmos, martírios 
terríveis, encenados ora de forma onírica (mais certo seria dizer à maneira de 
um pesadelo, ou de um delírio), ora de maneira brutalmente realista. 
(BOSCOV, 2009, s/p). 

 

O roteiro, carregado de simbolismos, foi todo construído com metáforas 
religiosas como pano de fundo. Isso pode ser observado, por exemplo, no nome da 

cabana (Éden), no fato dos dois protagonistas não terem nomes (podendo, numa 

interpretação óbvia, estar representando Adão e Eva) e no capítulo intitulado como 
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“Três mendigos” (em clara referência aos três reis magos que visitaram Jesus após 

seu nascimento), além, obviamente, do nome do filme. O próprio prólogo traz um forte 

sentido metafórico. 
 

Curioso, inocente e um pouco sonâmbulo, o bebê escala o berço em direção 
à janela aberta – e então, em câmera lenta, despenca com seu ursinho de 
alguns andares numa noite de inverno. O momento do impacto coincide com 
o orgasmo. Um orgasmo que não cria uma nova vida, mas extingue uma já 
existente: é o ato negativo de procriação. (KNIEBE, 2010, s/p, tradução 
nossa). 

 
O chalé é chamado Éden, não por analogia, mas ironia. Destaca-se também 
o segundo “T” de Anticristo, sob a forma de um espelho de Vênus. Arrancado 
da civilização, o casal se transforma: o discurso masculino racional perde 
força contra a simbiose entre a mulher e a natureza. (SOTINEL, 2009, s/p, 
tradução nossa). 

 
Há toda uma simbologia aí instalada, com a presença da natureza hostil e 
animais emblemáticos – o corvo, o cervo, o lobo. Curiosamente, o casal 
chama aquele local de “o Eden”. O paraíso. Denominação que, naturalmente, 
não passa de uma ironia a mais em filme tão radical. [...] Talvez não seja 
gratuito também o título – o mesmo do livro de Nietzsche, sua mais ácida 
crítica ao cristianismo. Como Nietzsche, também Von Trier poderia ter 
colocado como epígrafe: uma obra para espíritos livres, pois só estes a 
entenderão. (ZANIN, 2009, s/p). 

 
 Por sinal, o diretor afirma ter um exemplar de Anticristo, de Nietzsche, desde 

os 12 anos de idade em sua cabeceira, apesar de nunca tê-lo lido. Talvez por conta 

disso, seu filme homônimo parte numa direção diferente da clássica crítica ao 

cristianismo escrita pelo filósofo alemão no século XIX. Não é incorreto sustentar que 
Anticristo, o filme, é uma investigação da origem do mal e – por que não? – da 

natureza da própria humanidade. E, nesse ponto, se concentra a principal crítica dada 

ao sentido do filme, que é acusado de ser misógino. 

 
Em Cannes, a fúria correu solta na plateia – contra imagens inexplicáveis, 
como a da raposa que diz, com voz rouca, que “o caos reina”; contra a 
suposta misoginia do diretor, já que a certa altura Ela passa a crer que as 
mulheres são as instigadoras desse caos e que a natureza, que elas 
representam, é o templo de Satanás; e acima de tudo contra as cenas 
demoradamente explícitas de tortura, nas quais Ela golpeia o sexo do marido, 
bate uma estaca em sua perna e prende a ela uma pedra e, então, corta o 
próprio clitóris com uma tesoura enferrujada. (BOSCOV, 2009, s/p). 

 
Anticristo é muitas vezes um filme repugnante, intencionalmente. É também 
um ato de bravura, o trabalho de um artista que enfrenta seu demônio, a 
misoginia, e sai derrotado desse combate. (SOTINEL, 2009, s/p, tradução 
nossa). 
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O bizarro, alucinatório momento quando Dafoe é abordado por uma raposa 
falante foi bem zombador, e eu ainda achei que foi espirituoso, arriscado e há 
uma linha interessante sobre a natureza ser o teatro de Satã. Mas é claro que 
nada disso é suficiente para Von Trier. [...] No final, Anticristo não passa de 
um projeto de um filme, um atrevido, desagradável, inteligente modo de nos 
fazer tristes pela criança morta, assustados pelos acontecimentos 
arrepiantes, enlouquecidos pela violência, e finalmente convulsionados com 
o liberal ultraje sobre violência, misoginia, censura etc, debates que essa 
piada cinematográfica cinicamente arquitetou para provocar. (BRADSHAW, 
2009, s/p, tradução nossa). 

 

Imagens de Anticristo (Reprodução) 
 
 Quanto ao trabalho de direção, propriamente, um dos pontos que mais 

receberam atenção da crítica foi o abuso de cenas extremamente realistas de sexo e 

violência. Os sete textos analisados fazem menções neste sentido. Em alguns casos, 

isso acontece de forma superficial – como Le Monde, que se limita a dizer que Lars 

Von Trier fez pesquisas na área de simulação em mutilação antes de fazer o filme. 
Em outros, o leitor é informado em detalhes do que se passa. Aqui, o que mais chamou 
a atenção foi a crítica de The Guardian. O tratamento que o jornal deu ao filme destoou 

não só dos outros jornais europeus analisados, mas principalmente de Folha de S. 

Paulo, O Estado de S. Paulo e Veja, que, em geral, tentam analisar o que aparece na 

tela de forma imparcial, buscando decifrar o sentido do filme. Ao contrário, The 

Guardian, desde o início, procura desqualificar a obra. 

 
Splat! A última torta de creme de celuloide de Lars Von Trier aterrissou 
diretamente na cara do público e das classes formadoras de opinião de todos 
os lugares, com conteúdo e trajetória calculados com precisão de um foguete 
cientista. Alguns destinatários estão cuspindo com raiva, outros estão 
solenemente lambendo o nojento enchimento fora de suas bochechas, 
decidindo quantas estrelas de Michelin vão dar. A que gênero Anticristo 
pertence? Filme de terror? Horror extremo? Drama psicológico? Nenhuma 
das opções acima. É uma piada, uma brincadeira requintadamente maliciosa, 
uma conclusão soberbamente engenhada – disfarçada de filme. 
(BRADSHAW, 2009, s/p, tradução nossa). 
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Imagens de Anticristo (Reprodução) 
 

 Na sequência, antes mesmo de explicar a trama, o autor fala que teve 

dificuldade em assistir os vinte minutos finais do final. Só então menciona o roteiro, 

mas sem buscar compreender e explicar sua significação metafórica. De forma 

irônica, chegar a dizer que “depois de uma orgia de violência sádica com seu parceiro, 
Gainsbourg pega uma enorme tesoura enferrujada e decide que pode e irá viver sem 

seu clitóris” (BRADSHAW, 2009, s/p, tradução nossa). Na cena em questão, a 
personagem mantém relação sexual com seu parceiro e há flashes do prólogo, 

quando também fazia sexo e ocorreu o acidente trágico com o filho. A interpretação 

óbvia é de que o prazer sexual provocou a morte da criança – e cortá-lo, literalmente, 

representa amenizar o sentimento de culpa. Mas em nenhum momento essa metáfora 
é explicada pelo autor da crítica, que “descontrói” o discurso do filme em seu favor. 
No fim, ele acaba dando uma classificação de duas (em cinco) estrelas para Anticristo 

e afirma que o leitor deve comprar entradas para o filme se quiser “uma estimulante 

noite de controvérsia sem sentido no cinema” (BRADSHAW, 2009, s/p, tradução 

nossa). 

 Apesar disso, de forma geral, os textos analisados buscaram explicar o sentido 

do filme. Como já foi mencionado, esta preocupação esteve mais visível nas críticas 

dos veículos de comunicação brasileiros estudados. Nos três textos analisados, 

buscou-se decifrar o sentido do filme (ou então indicar ao leitor de que a interpretação 
não deve ser literal), ao invés de ater-se a seu aspecto gore, como predominou na 

crítica de The Guardian. 

 
Ler Anticristo ao pé da letra, porém, é rejeitar uma experiência radical, 
estranha, incômoda, mas em última análise brilhante. Seria mesmo possível 
dizer heroica: da mesma forma que os sentimentos se abrem diante do 
espectador como abismos escuros, nos quais se cai sem saber quando se 
encontrará o fundo, também Von Trier se deixa tragar por eles. Anticristo não 
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é um filme que deve ser explicado (nem pelo diretor, segundo o qual pedir 
dele uma justificativa seria como exigir da galinha que explicasse a canja). 
Deve ser atravessado e enfrentado. Deslindá-lo, principalmente à luz do 
elemento inesperado que Von Trier introduz no desfecho, ao recapitular 
aquele lindíssimo prólogo, é tarefa para os dias ou as semanas seguintes. 
Não que haja grande esperança de resolver afinal suas contradições, nem de 
compreender todas as atribulações que ele provoca. A única certeza que se 
pode ter, aqui, é a de estar diante de algo raro, se não único – um artista de 
coragem absoluta, e de despudor irrestrito. (BOSCOV, 2009, s/p). 

 

Analisando-se isoladamente os textos publicados nos jornais europeus, como 

também já foi mencionado, foi dada grande importância aos aspectos técnicos do 
fazer fílmico, notadamente relacionados à estética. 

 
A reação irada que causou a exibição do filme em Cannes parece atestar o 
êxito da manobra provocadora, mas deixou de lado a esmagadora beleza do 
resultado: depois de suas modulações de uma estética de despojamento, von 
Trier elabora aqui um complexo tour de force formalista explorando, com a 
cumplicidade do operador Anthony Dod Mantle, as possibilidades da câmera 
Phantom HD para alterar a velocidade da imagem e esculpir uma espécie de 
hiper-realidade onírica. [...] Não é um filme para todos os gostos, mas sim um 
dos trabalhos mais desafiantes de um autor essencial, que coloca sua arte 
na frente do fogo, único lugar possível para aspirar à excelência. (COSTA, 
2009, s/p, tradução nossa). 

 

3. 3. 2 Melancolia 
  

Lançado também no festival de Cannes, na edição de 2011, Melancolia é um 
drama cujo roteiro se aproxima, em certa medida, ao de Anticristo. Em seu texto 

publicado em Le Monde, aliás, Rauger (2011) aponta que é difícil não imaginar o filme 

como um díptico, cuja primeira parte é Anticristo. Nos dois casos, a peça-chave da 

narrativa reflete um problema enfrentado na vida pessoal do diretor Lars Von Trier, 

que mais uma vez assina também o roteiro: a depressão. O diretor nunca escondeu 
que Anticristo nasceu durante suas batalhas contra a doença. Se naquele filme o 
grande ponto é a investigação sobre a natureza do mal, em Melancolia Von Trier 

questiona – outra vez de forma pessimista – a importância da espécie humana. Aqui, 

o diretor não explora propriamente os sintomas do estado depressivo, mas seu estágio 

mais aprofundado. 

 
Von Trier foi buscar o tema da melancolia como comentário do mundo. Não 
buscou a depressão, o chamado mal contemporâneo, mas que significa uma 
“doença” (eventualmente combatida com medicamentos) cuja causa pode ser 
encontrada. Fala-se de depressão pós-parto, ou seguida da morte de uma 
pessoa querida, ou da perda do emprego, etc. É mais pontual, embora possa 
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ser devastadora. Já a melancolia é o mal do mundo, sem que qualquer causa 
se apresente. É o mal-estar, por definição; não tem objeto e sustenta-se por 
si. É letal. (ZANIN, 2011, s/p). 

 

 Zanin (2011) aponta que a grande originalidade no trabalho de Von Trier 

consiste justamente na forma como a melancolia foi retratada no filme, representando 

o fim do mundo. Dado esse interesse em buscar entender as inquietações humanas, 
ele ainda compara o filme com Solaris (1972) e Stalker (1979), ambos do cineasta 

russo Andrei Tarkovsky, a quem Lars Von Trier dedica – para muitos de forma irônica 

– Anticristo. Outra inovação apresentada pelo diretor em Melancolia que merece 

destaque se refere à forma como é abordado seu tema central, a destruição do planeta 

Terra. Ao contrário do que ocorre nos chamados “disaster movies”, em que um super-

herói ou alguém do tipo luta de todas as formas possíveis para garantir a segurança 

do planeta e das pessoas, em Melancolia não existe um consenso entre os 

personagens para batalhar pela preservação da vida. 
 A recepção do filme, em geral, foi bem melhor do que a do polêmico Anticristo. 

Na Dinamarca, Politiken12 deu quatro de seis estrelas ao filme, destacando que 

algumas de suas imagens demonstram que Lars Von Trier é um cineasta único. 
Berlingske13 classifica Melancolia como “arrojado” e “inesquecível”, concedendo-lhe 

cinco de seis estrelas. Nos Estados Unidos, a opinião da crítica também foi favorável 
ao filme. Metacritic.com somou uma média de 80 pontos (em 100) considerando a 

publicação de 40 veículos de comunicação14. O site contabilizou nota 90 para o artigo 

de The New York Times sobre o filme, assinado pelo mesmo crítico que afirma que as 

ideias de Von Trier geralmente são estúpidas, A. O. Scott. Já os espectadores 
“comuns” concederam a nota de 7 (de 10) para Melancolia, considerando uma média 

de 250 avaliações. 

 Em parte, a recepção do filme foi prejudicada pela infeliz declaração de Lars 

Von Trier durante seu lançamento, em Cannes, mencionada no início deste capítulo. 

Mesmo com a repercussão negativa – com o diretor chegando a ser considerado 
persona non grata no festival –, Melancolia foi aclamado com os prêmios de melhor 

filme, melhor fotografia e melhor design do European Film Awards. No próprio festival 

                                                        
12 Disponível em: <http://politiken.dk/ibyen/nyheder/film/anmeldelser/ECE1286284/dom-trier-har-skabt-
et-aestetisk-originalt-overfloedighedshorn/>. Acesso em: 21 Mai. 2013. 
13 Disponível em: <http://www.b.dk/film/ebbe-iversen-triers-nye-film-er-maegtig-og-maerkelig>. Acesso 
em: 21 Mai. 2013. 
14 Disponível em: <http://www.metacritic.com/movie/melancholia>. Acesso em: 21 Mai. 2013. 
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de Cannes, Kirsten Dunst recebeu o prêmio de melhor atriz e o filme ainda foi 

nomeado para a Palma de Ouro. Melancolia também foi nomeado para o prêmio da 

Academia Australiana de Cinema e Televisão nas categorias de melhor filme 
(internacional), melhor direção (internacional), melhor roteiro (internacional) e melhor 

atriz (internacional). Nos Estados Unidos, a Sociedade Nacional de Críticos de 

Cinema concedeu os prêmios de melhor fotografia de 2011 e melhor atriz para Dunst. 
Por fim, a revista Film Comment, de Nova York, listou Melancolia como o terceiro 

melhor filme de 2011. 
 Assim como Anticristo, o filme é dividido em capítulos. O prólogo também 

lembra bastante a produção anterior de Lars Von Trier. Há abuso de câmera lenta e 

trilha com música erudita – desta vez Wagner ao invés de Haendel. Em certa medida, 
a montagem lembra o início da segunda sequência de 2001 – Uma Odisseia no 

Espaço, com imagens do espaço entrecortadas pela trilha sonora clássica de Strauss. 

Ao contrário do que acontece em Anticristo, no entanto, o prólogo não representa o 

“pontapé inicial” da narrativa, funcionando como uma espécie de antecipação do que 

se verá no desfecho. 
 

Imagens do prólogo de Melancolia (Reprodução) 
 

Teme-se que esse prólogo denso e com feitiço visuais não se acabe nunca, 
que esta vez o caprichoso experimentador se limite a acumular visões 
surreais, mas depois de um tempo começa uma história que vai dar sentido 
às longas premonições iniciais. E esta, é claro, é doentia e mórbida, a área 
em que melhor se desenvolve o diretor. (BOYERO, 2011, s/p, tradução 
nossa). 

 

Só então que a trama começa propriamente a se desenvolver. O roteiro se 

divide em duas partes, intituladas com os nomes das duas irmãs que protagonizam o 
filme – Justine (Kirsten Dunst) e Claire (Charlotte Gainsbourg). A primeira parte mostra 
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a “evolução” do estado de humor de Justine. Na primeira sequência, ela aparece feliz 

indo para a festa de seu casamento. Até o fato da limusine não conseguir virar é 

motivo para gargalhadas. Aos poucos, no entanto, este comportamento muda 
completamente. 

 
Ao longo da cerimônia de casamento, vai se conhecendo uma vida devastada 
pela depressão, a de Justine. A tensão entre os pais separados, Gaby 
(Charlotte Rampling) e Dexter (John Hurt), que vivem se espezinhando, 
aciona na personagem uma chave de tristeza capaz de estragar tudo que 
parece impecável – a recepção, os pratos, os convidados, a música, o lugar. 
Ao passo que Claire, pragmática e centrada, tenta a todo custo manter o 
controle da situação, Justine se entrega à sua melancolia e põe tudo a perder. 
Michael (Alexander Skarsgard), o noivo, sente-se à mercê de algo que irá 
prejudica-lo, mas já não tem controle sobre o seu destino. (LEVINO, 2011, 
s/p). 

 

Nesta primeira parte, um ponto em especial que chamou a atenção da crítica 

foi a utilização da técnica da “câmera na mão”, que, como já foi mencionado 

anteriormente, representa um dos pilares do Dogma 95. Fazem menção neste sentido 

os textos de O Estado de S. Paulo e El País – este último ponderando, ao afirmar que 

a utilização da câmera em contínuo movimento já não segue os parâmetros do 

movimento lançado por Lars Von Trier e Thomas Vinterberg na década de 1990. Já 
Veja e The Guardian opinam que a sequência do casamento – em que uma briga 

generalizada em família é iminente – lembra o roteiro de Festa em Família (1998), 

filme de Vinterberg que inaugurou o Dogma. A trama segue com o aprofundamento 

do estágio de depressão de Justine, que se vê frustrada com uma série de problemas 
pessoais e profissionais. Na segunda parte do filme, ela passar a ficar sob os cuidados 

da irmã superprotetora, enquanto sua doença alcança um grau severo. A crítica 

elogiou não só a atuação de Kirsten Dunst, vencedora em Cannes como melhor atriz, 

mas também de Charlotte Gainsbourg. 

 
O desempenho de Dunst foi muito admirado e, aliás, premiado em Cannes. 
Sua queda a um estado quase zumbi catatônico da depressão é convincente 
e muito sincero, mas é impossível não lembrar que o olhar atordoado, de 
olhos vidrados, é algo que Von Trier extraiu de outras protagonistas, incluindo 
Björk e Nicole Kidman. [...] Para o meu dinheiro, Gainsbourg tem um 
desempenho muito mais interessante. (BRADSHAW, 2011, s/p, tradução 
nossa). 
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Imagens de Melancolia (Reprodução) 
 

O segundo capítulo de Melancolia focaliza justamente Claire. O ponto que 

chama a atenção da crítica é a guinada no comportamento das protagonistas. De 

controladora e perfeccionista, Claire agora é tão ou mais perturbada que a irmã, que, 

por sua vez, está mais calma do que nunca. O motivo é a iminência da colisão de 

Melancolia com a Terra, o que extinguirá a vida no planeta. 
 

No capítulo final do filme, quando a irmã mais nova vai passar uma temporada 
na casa de Claire, essa relação se altera de modo perturbador. Apavorada 
com o fim do mundo e tendo de lidar com perdas, inclusive do autocontrole, 
Claire se torna tal e qual Justine no começo da história, mas acrescida de 
histeria. É quando a que se mostrava desajustada e incapaz de cuidar de si 
própria assume o controle da história com generosidade, acolhimento e 
surpreendente maturidade. Uma redenção. (LEVINO, 2011, s/p). 

 
A linguagem do filme muda nessa segunda parte. Torna-se intensa, suntuosa, 
grave à medida que a catástrofe se aproxima. Neste ponto, há uma curiosa 
(porém compreensível) inversão. Justine, tão inadaptada para o mundo, 
parece serena e centrada para a iminência do fim. Claire, tão centrada e 
dentro dos parâmetros da normalidade, é o desespero em pessoa quando 
confrontada com a perspectiva da finitude. Faz sentido. Uma, de acordo com 
sua perspectiva, não tem mais nada a perder; a outra, pelo contrário, tem 
sólidos motivos para se apegar a uma vida que parece ameaçada. (ZANIN, 
2011, s/p). 

 

 É neste contexto que Von Trier aproveita para fazer a grande provocação do 

filme. Com o planeta Melancolia em rota de colisão com a Terra, o dinamarquês 

propõe que o espectador reflita sobre a importância da humanidade. Justine é enfática 

ao afirmar que a Terra é má e que ninguém sentirá sua falta. Também está segura de 

que não existe vida em outro lugar. Mesmo com seu marido – um cientista – afirmando 

que Melancolia deve apenas passar diante da Terra, Claire se apavora. Paranoica, 

faz pesquisas na internet sobre o provável choque entre os dois planetas. Quando se 
dá conta de que a colisão é iminente, o pânico se instaura. A princípio, tenta fugir, em 

vão, para algum lugar com o filho, Leo. Depois, decide encarar a situação. Sugere a 
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Justine que as duas e Leo se reúnam no terraço e aguardem a catástrofe enquanto 

tomam vinho. A irmã nega categoricamente. Depois, Justine constrói uma “tenda 

mágica” para proteger o sobrinho. Nos instantes finais, o contraste nas feições das 
duas irmãs demarca bem a evolução psicológica de cada personagem. 
 

Imagens de Melancolia (Reprodução) 
 

 Mais uma vez, observou-se que a preocupação em interpretar ou explicar o 

sentido o filme foi maior nas críticas dos meios de comunicação brasileiros. 
 

Melancolia é, em resumo, o apocalipse segundo Lars von Trier, centrado em 
relações desgastadas e tipos que flertam a todo tempo com o desespero. 
Flertam a ponto de, como já é um clichê nos seus filmes (vide Dançando no 
Escuro e Dogville), a apoteose que encerra tudo trazer um misto de libertação 
e alívio. Dessa vez, porém, sem a apelação de O Anticristo, e ancorado em 
imagens realizadas por alguém de rara sensibilidade – e de uma 
personalidade difícil de se apreender por inteiro. (LEVINO, 2011, s/p). 
A originalidade de Lars von Trier foi tirar da melancolia esse caráter individual 
e retratá-la como o fim de um mundo. O homem contra si mesmo é o 
cataclismo fundamental. (ZANIN, 2011, s/p). 

 
 Em geral, os jornais europeus estavam mais atentos a aspectos técnicos da 

produção cinematográfica e explicavam o roteiro superficialmente. Os textos de Le 

Monde, Süddeutsche Zeitung e The Guardian destacaram a “hipnose” que o prólogo 

provoca, ao mesclar imagens em câmera superlenta mescladas com o prelúdio de 
Tristão e Isolda de Wagner. A crítica de El País – que curiosamente tem o mesmo 
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título da de Veja, “O apocalipse segundo Lars Von Trier” – vai além, dizendo que a 

montagem do filme cria um clima perfeito para se “absorver” seu conteúdo. 

 
A evolução mental de Von Trier está em seu apogeu, mas consegue criar um 
clima tão inquietante que te resulta muito difícil não entender o que se está 
narrando. Te engancha o mistério, te contagia a ansiedade, o desequilíbrio e 
os terrores que dominam esses personagens. Esse clima de ameaça é muito 
bem descrito por uma câmera em contínuo movimento. [...] Essa linguagem 
imagética faz com que o tempo passe rápido, ainda que haja coisas que eu 
não entenda. O apocalipse pessoal e coletivo que captura Trier não me 
comove especialmente, mas durante mais de duas horas me deixa em 
tensão, me introduz à trama angustiante. E eu agradeço, já que o mais 
habitual que ocorre a mim com seu cinema é a irritação, o bocejo e a vontade 
de sair correndo. (BOYERO, 2011, s/p). 

 
 Mais uma vez, as principais críticas negativas ao filme vieram de The Guardian. 

A classificação que o jornal deu ao filme foi um pouco melhor do que a de Anticristo – 

ao invés de duas, três de cinco estrelas –, mas os “ataques” não diminuíram. Talvez 

o único ponto elogiado tenha sido justamente a “atmosfera” do filme criada por Lars 

Von Trier. 

 
O filme é inteiramente ridículo, em geral muito chato, com um roteiro 
mostrando sinais preocupantes de ter sido remendado. Mas mesmo como um 
antigo questionador de Von Trier, agora eu tenho que admitir que ele cresce 
em você; há um fascínio piegas e alguns flashes de um brilho visualmente 
real, especialmente na série misteriosa de devaneio no início do filme, que 
leva algo de “Ofélia” de Millais e de “Ano Passado em Marienbad” de Resnais. 
(BRADSHAW, 2011, s/p, tradução nossa). 

  

Novamente, o autor parece estar muito mais preocupado em desqualificar o 

trabalho de Von Trier do que propriamente falar sobre o filme. Nos quatro primeiros 

parágrafos de seu texto, ele tece críticas ao diretor e sua trajetória. Só nos quatro 

últimos, efetivamente menciona o roteiro e faz suas considerações sobre o filme. 

 
Eu nunca consigo me sentar para ver um novo filme de Von Trier sem pensar 
em “O Sonho Tcheco”, um trabalho atrevido de 2004 registrado por dois 
jovens e anticapitalistas cineastas tchecos. Eles criaram propagandas de um 
inexistente novo supermercado e montaram uma loja falsa no meio de um 
pasto vazio. No suposto “dia da inauguração”, milhares de caçadores de 
descontos galoparam pelo campo em direção a ele e os diretores filmaram as 
reações do momento em que esses pobres ingênuos se davam conta de que 
não havia nada por trás daquele pedaço de madeira pintado. Todas as vezes, 
milhares de fãs de filmes caseiros correm freneticamente em direção à última 
nova ideia que Von Trier armou. (BRADSHAW, 2011, s/p, tradução nossa). 
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Ao falar sobre a trama, o autor explica superficialmente o sentido metafórico 

que o roteiro carrega. Ao contrário, o texto de Folha de S. Paulo, por exemplo, 

investiga o tema e não só contextualiza o filme com outros acontecimentos como 
apresenta ao leitor uma provável interpretação: 

 

Para Vladimir Safatle, num artigo recente na Folha, o planeta vindo de 
encontro à Terra constitui uma metáfora, que “não poderia ser mais clara a 
respeito desta doença que assombra a época e retira nossas forças a ponto 
de dissolver o mundo de nossos interesses”. O sentimento de vazio é sintoma 
desse mal do “século dos antidepressivos”. Mas podem-se ver as coisas por 
um outro lado: não seria esse choque de planetas, com seu sentimento de 
fim de mundo iminente, uma premonição do selvagem ataque contra um 
acampamento de adolescentes por um neonazista norueguês? E não seria 
esse ataque metáfora de um fim de mundo, ou do fim de percurso de uma 
Europa que reluta em aceitar a existência do outro? “Melancolia” está longe 
de ser um filme inatual, clínica e politicamente. (ARAUJO, 2011, s/p). 
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CONCLUSÃO 
 

Cinema vai muito além de “luz, câmera e ação”. Ao longo deste trabalho, busca-
se demonstrar que existe um número grande de ferramentas narrativas, nos filmes, 

que são utilizadas, todas, com o mesmo objetivo: o de escancarar uma “mensagem” 

– o que, conforme foi constatado, nem sempre é percebido ou legitimado pela crítica 

especializada. 

Durante nossos estudos, problematizamos a possibilidade de se classificar a 

atividade de crítica (especialmente a de cinema) como legítima prática jornalística. A 

escolha de sete dos maiores jornais e revistas do mundo – e não veículos 

especializados em cinema – como base em nossa análise, como já foi mencionado, 

não foi por acaso. O objetivo foi justamente de oferecer uma resposta mais 

fundamentada a esta questão. E de acordo com os textos analisados, além da 

bibliografia consultada, constatamos que esta classificação não é correta. Como foi 
estudado, o termo crítica é mais abrangente do que análise, valendo-se não só de 

explicações sobre o objeto analisado, mas também de elementos de natureza 

avaliativa. Portanto, esta atividade está muito mais caracterizada por aspectos 

subjetivos do que objetivos, que predominam no jornalismo. No material coletado de 
The Guardian, El País, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Folha de S. Paulo, O Estado 

de S. Paulo e Veja, essa conclusão fica latente. 

Especificamente sobre a produção da crítica sobre os dois filmes analisados, 

observa-se que fatores “externos” influenciaram as opiniões dos críticos. O principal 

deles foi a declaração do diretor Lars Von Trier de que ele “entende” e “simpatiza” com 
Hitler, durante o lançamento de Melancolia em Cannes. De forma geral, observa-se 

também que foi dado grande destaque a um elemento de Anticristo: o abuso de cenas 

de violência e sexo explícito. Neste caso, a explicação de sua problemática central, 
por vezes, era “abandonada” pelos críticos. O destaque, aqui, ficou para The 

Guardian, que teceu severas críticas aos dois filmes, explicando suas narrativas, em 

certos momentos, de forma superficial. Este é o segundo argumento a favor da 

constatação de que a atividade de crítica se afasta do jornalismo, que, por sua vez, 

busca sempre esclarecer os acontecimentos. 

De forma geral, também se observa que a crítica brasileira está muito mais 
atenta a um aspecto essencial na análise dos filmes analisados: o simbolismo. Os seis 

textos analisados buscaram evidenciar, de uma forma ou de outra, que o elemento 



67 
 

metafórico estava muito presente. Algumas deixam claro que a “leitura” dos filmes não 

deveria ser feita de forma literal. Por outro lado, só a metade dos textos analisados 

dos jornais europeus mencionam o sentido simbólico dos filmes. Invariavelmente, a 
preocupação maior destes veículos está relacionada com aspectos técnicos da 

produção cinematográfica, como montagem e manipulação da câmera. 

Ainda que o presente trabalho não tivesse como objetivo a investigação das 

justificativas para o tratamento distinto dos diferentes meios de comunicação para os 

mesmos filmes, levantamos algumas possibilidades. Uma delas é a linha editorial 
seguida por cada veículo. Como exemplo, é mencionado o caso de Le Figaro, que é 

tido como o jornal da burguesia francesa e classifica Anticristo como “grotesco” e 

“infantil”. Seu concorrente, Le Monde, conhecido por ter um posicionamento editorial 

mais independente, adota um tom mais sóbrio para analisar o mesmo filme. 

Diante do que foi exposto, espera-se que tenha sido compreendida a 

necessidade de que a análise fílmica seja baseada no maior número possível de 
elementos narrativos, para evitar que o poder comunicativo entre filme e espectador 

seja diluído. Sem pretender esgotar a discussão, espera-se que outros trabalhos 

complementem o que foi explanado, com o sentido de ampliar o debate e reforçar a 

necessidade de compreensão do tema. 
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