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CINEMA: ELEMENTOS CONSTITUINTES DA 
IMAGEM EM MOVIMENTO

Nelson Silva Júnior1

Introdução

O Cinema é uma linguagem artística que marcou profundamente o século XX, pois 
se apresentou no decorrer deste como a grande inovação, não só no campo da Arte, mas 
também no campo da Comunicação, constituindo-se numa linguagem que deu origem 
a outras importantes manifestações, tais como a TV, o vídeo e seus desdobramentos. 
Mesmo sendo visto inicialmente apenas como um aparato tecnológico capaz de captar 
e reproduzir imagens em movimento, já em sua primeira década, artistas e empresários 
do ramo do entretenimento passaram a desenvolver ações no sentido de torná-lo uma 
forma de expressão artística e, também, um produto economicamente rentável. Esses 
investimentos não aconteceram só na dimensão tecnológica do Cinema, mas também 
nos aspectos da produção artística.

Antes mesmo da segunda década do século XX, a produção cinematográfica 
já contava com uma linguagem com características próprias e representava a 
maior fonte de entretenimento mundial. Assim, o Cinema passou a ter um papel 
na formação cultural do homem do século XX, que tinha acesso à linguagem, 
influenciando a vida deste. A indústria cinematográfica, a partir das imagens 
produzidas para os filmes, acabou por determinar, estabelecer e modificar hábitos, 
costumes, comportamentos, enfim, diferentes e variados aspectos que compõem a 
cultura de um povo.

Este texto apresenta um pouco da história desse Cinema e, em especial, os 
elementos que determinam as especificidades da linguagem cinematográfica, tais 
como: a narrativa, o estilo, a forma, a mise-en-scène, a cinematografia e a montagem. 
Apresenta, também, os significados fílmicos e os princípios da forma fílmica.

1 Docente do Departamento de Artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
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Um pouco do início...

O Cinema, desde seu surgimento, apresentou as mais diferentes funções de uso. 
Foi inicialmente um puro registro de imagens em movimento, mostrando cenas do 
cotidiano da sociedade moderna do final do século XIX, registros que duravam poucos 
segundos e apresentavam a chegada de um trem à estação, a saída de funcionários de 
uma fábrica, o movimento de uma bailarina, um bebê comendo sua refeição, enfim, 
cenas comuns do dia a dia de uma sociedade que se encantava com a nova descoberta 
tecnológica. Não demorou até que artistas do teatro, do circo e do vaudeville usassem 
o novo aparato para registrar e divulgar sua arte, como o caso do ilusionista francês 
George Méliès (1861-1938), que transpôs para a tela do cinema, seus truques e suas 
mágicas. E foi o próprio Méliès quem trouxe para o Cinema a dimensão de Arte, ao 
produzir filmes que, no início do século XX, ultrapassaram a função de simples registro, 
durando minutos e não mais segundos, contando histórias rápidas, adaptadas da 
Literatura ou escritas pelo próprio Méliès.

Ao longo da vida, Méliès escreveu os roteiros, dirigiu, atuou e produziu seus 
filmes. Ao todo, dirigiu 527 filmes e atuou na maioria deles, ainda que de forma não 
creditada. Em 1902 produziu sua obra prima, Viagem à Lua (Le Voyage Dans La Lune), 
na qual usou uma estrutura semelhante àquela dos filmes que consagrariam o Cinema 
como Arte e como Indústria. Em seus longos (para a época) treze minutos, o filme 
conta com vários atores, cenógrafos, figurinistas, assistentes de produção, enfim um 
número significativo de pessoas envolvidas na produção. Viagem à Lua foi a primeira 
adaptação importante para o cinema de uma obra literária que aborda a Ciência, desde 
uma Sociedade Científica, passando pela construção de uma espaçonave, a viagem 
espacial, a conquista da Lua. O filme foi roteirizado a partir dos livros Da Terra à Lua 
(1865) de Júlio Verne e Os Primeiros Homens na Lua (1901) de H. G. Welles. O filme de 
Méliès foi todo produzido em estúdio e tinha fortes características do teatro, ou seja, 
um teatro filmado.

No ano seguinte, 1903, o norte-americano Edwin S. Porter (1870-1941) realizaria o 
filme O Grande Roubo do Trem (The Great Train Robbery), com inovações que definiriam 
uma linguagem própria do cinema. O filme, feito em estúdio e locações externas, 
apresentava movimentos de câmera e montagem paralela. Pode ser considerado 
o primeiro filme do gênero que se tornaria a grande especialidade do cinema norte-
americano: o faroeste.

Em 1915, o norte-americano David Wark Griffith (1875-1948) produziria o filme 
que definitivamente marcou a narrativa cinematográfica. Um filme com 2 horas e 45 
minutos de duração, quando a prática na época era de filmes com duração de 15 a 30 
minutos. O Nascimento de uma Nação (The Birth of a Nation, 1915, EUA) trata da guerra 
civil americana e do surgimento da organização Ku Klux Klan, abordando a mudança 
de cenário nos Estados Unidos quando do fim do regime escravocrata. A obra conta 
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com a participação de grandes estrelas do cinema mudo, como Lilian Gish, Mae Marsh, 
Wallace Reid, Donald Crisp e, numa pequena figuração, o diretor John Ford. Além de 
ser um dos primeiros longas-metragens, o filme apresenta em sua estrutura elementos 
que definiriam o cinema clássico hollywoodiano, tais como o ritmo e o virtuosismo 
técnico nas sequências de batalhas, a construção precisa de cenários e figurinos, os 
movimentos de câmera e enquadramentos.

Com O nascimento de uma nação (The birth of a nation, 1915) e 
Intolerância (Intolerance, 1916), Griffith implementou o uso de 
sequências longas ao cortar entre diversos locais diferentes. 
Durante os primeiros anos da década de 1910, ele também 
dirigiu seus atores de maneiras incomuns, concentrando-se 
em mudanças sutis das expressões faciais. Para capturar tais 
detalhes, ele colocava sua câmera mais perto do que muitos dos 
seus contemporâneos, enquadrando seus atores em meios planos 
de conjunto e em planos médios. Os filmes de Griffith foram muito 
influentes (Bordwell; Thompson, 2013, p. 695).

Méliès, Porter e Griffith foram diretores que iniciaram, a partir de seus filmes, 
gêneros cinematográficos, tais como a ficção científica, o faroeste e o clássico, 
respectivamente. Assim como os gêneros iniciados por esses diretores, o Cinema criou 
outros gêneros, estilos fílmicos, estúdios, enfim, os mais diversos segmentos dentro 
de uma linguagem específica, a cinematográfica. O Cinema trouxe para o homem do 
século XX uma infinidade de possibilidades que até então nenhuma outra forma de 
produção artística havia propiciado com o uso da imagem. A associação entre recursos 
tecnológicos e humanos impulsionou o crescimento do Cinema enquanto Arte, 
enquanto Linguagem e enquanto Indústria. Nos anos 1930, ir ao cinema representava 
uma experiência estética proporcionada por equipamentos de retenção da imagem e 
de propagação do som e pelo trabalho de um conjunto de homens e mulheres que 
faziam parte da indústria cinematográfica.

Na sua história, o Cinema viveu momentos distintos proporcionados pela 
evolução artística e tecnológica. No campo da Arte, a produção cinematográfica 
evoluiu a partir de diferentes habilidades que os profissionais envolvidos numa 
produção desenvolveram, em especial, os diretores, fotógrafos, atores, músicos, 
figurinistas, maquiadores, roteiristas, cenógrafos, produtores de efeitos visuais 
e sonoros, montadores, editores, entre outros. Das obras de Méliès, nas quais 
os cenários eram grandes painéis pintados, semelhantes aos usados no teatro, 
a filmes como Alice no País das Maravilhas (Alice in Wonderland, 2010, Tim 
Burton), cujo cenário é praticamente todo digital, o Cinema se consolidou como 
forma de expressão artística essencialmente visual. A concepção dos cenários 
evoluiu da forma bidimensional para a forma digital, transcendendo, inclusive, a 
tridimensionalidade à qual o olhar do espectador estava acostumado.
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Da mesma forma que os cenários se modificaram no processo evolutivo do cinema, 
outros elementos também se desvincularam da concepção teatral dos primeiros filmes 
e tomaram a forma cinematográfica de representação, desde a interpretação dos atores 
ao roteiro dos filmes, por exemplo. O Cinema é uma Arte que se constituiu enquanto 
uma linguagem específica ao tempo que os filmes eram produzidos. Isso faz do Cinema 
uma Arte extremamente dinâmica e que se autossupera. Assim, quando assistimos a 
um filme, devemos assisti-lo entendendo que ele foi produzido para um público, num 
determinado contexto histórico, social, geográfico, econômico, e assim por diante. Se 
assistirmos a Cidadão Kane (Citizen Kane, 1941, EUA), de Orson Welles, sem entendermos 
o Cinema que se produzia naquele momento, também não conseguiremos entender 
a importância dessa obra na construção da linguagem cinematográfica e o que ela 
representou na época de sua produção.

A narrativa fílmica

Os filmes feitos para o Cinema, independente do seu gênero, geralmente contam 
ao espectador uma história. Não importa se é uma aventura, um romance, um épico 
ou uma ficção científica, o que vemos na tela é uma história sendo contada, dentro de 
uma determinada estrutura, com recursos específicos da linguagem cinematográfica.

O início do Cinema não apresentava imagens estruturadas para contar uma história, 
mas sim para mostrar uma cena pitoresca ou alguma atração de ilusionismo, isolada 
de um contexto narrativo, o que mudaria a partir de filmes como o já citado Viagem 
à Lua de Méliés. É a narrativa que conecta eventos, estabelecendo relações causais e 
temporais entre eles. Assim, tomando como exemplo Viagem à Lua, a narrativa nos 
apresenta a reunião de um grupo de cientistas, discutindo sobre a Lua; na sequência, 
a construção de uma espaçonave; a viagem tripulada até a Lua; a exploração da Lua; a 
fuga da Lua e a chegada triunfante à Terra. Podemos perceber que entre esses eventos 
há uma relação causal, ou seja, cada cena principal desencadeia a seguinte. Da mesma 
forma, essas cenas nos encaminham para uma percepção temporal, ou seja, há uma 
sequência lógica para a apresentação das cenas, e essa sequência cria no espectador 
uma sensação de passagem do tempo. Assim como a narrativa nos apresenta uma 
noção de tempo, ela também nos dá uma noção de espaço, pois cada uma das cenas 
descritas acontece num determinado espaço (sala de reuniões, espaçonave, Lua, Terra).

Segundo Bordwell e Thompson (2013, p. 144), “[...] podemos considerar uma 
narrativa como uma cadeia de eventos ligados por causa e efeito, ocorrendo no tempo e 
no espaço”. Os filmes comerciais, quase que em sua totalidade, se desenvolvem a partir 
de uma narrativa. Filmes não narrativos estão, em sua maioria, ligados ao movimento 
do Experimentalismo e são caracterizados por baixos orçamentos, montagem não 
convencional e predominância de subjetividade. Segundo Bergan (2010, p. 100), “[...] o 
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Experimentalismo pode ser distinguido principalmente pela ausência de narrativa, pelo 
uso de técnicas como falta de foco, pintura ou arranhões na película, cortes bruscos 
e som assíncrono, e pouco interesse do público”. Uma narrativa fílmica se constrói a 
partir de determinados critérios e opções artísticas e estéticas e é ela que permite ao 
espectador compreender o todo que envolve a trama de um filme. Para Setaro (2010), 
existem diferentes estruturas de narrativas, e são essas estruturas que determinam se 
uma narrativa é simples ou complexa. As narrativas de estrutura simples podem ser 
classificadas em: linear, binária e circular; já as de estrutura complexa: narrativa de 
inserção, fragmentada e polifônica.

A narrativa linear é aquela que se desenvolve, do início ao fim, segundo um único 
fio condutor. Todos os personagens, e os fatos que os envolvem, estão interligados a um 
problema central. A narrativa começa localizando os personagens num determinado 
ambiente. Os conflitos e situações são logo apresentados, envolvendo os personagens 
e seus ambientes. A próxima etapa exibe as consequências do conflito e, por fim, sua 
resolução. Esse tipo de narrativa foi muito usado nos filmes clássicos desenvolvidos em 
Hollywood a partir dos anos 1930, feitos para um espectador que não está preocupado 
com o fluxo de imagens e com a subversão do tempo e do espaço.

A narrativa binária é aquela na qual existem dois fios condutores que determinam 
as ações que irão, em algum momento, se entrecruzar. É o tipo de narrativa utilizada 
em filmes de ação, nos quais ações paralelas podem destacar a tensão dramática. Essa 
narrativa já permite ao espectador um olhar mais elaborado sobre a própria linguagem 
do Cinema, pois, diferentemente da narrativa linear, deixa clara a subversão do tempo 
e do espaço e não se propõe a construir uma falsa realidade.

Na narrativa circular ocorre um encontro entre o final e o início da trama, ou 
seja, o final do filme nos dá a sensação de reinício, de ciclo. Essa proposta se afasta 
de um Cinema mais comercial, apresentando uma maior liberdade poética. É uma 
característica do Cinema autoral e acaba por deixar no espectador uma sensação de 
não conclusão na trama.

A narrativa de inserção é aquela na qual planos de ordem espacial ou temporal 
são inseridos na trama a partir de uma lembrança que o personagem contempla ou 
mesmo de um diálogo com personagens que não mais existem na trama. Segundo 
Setaro (2010), nesse tipo de narrativa o espectador acompanha um desenvolvimento 
narrativo que não é lógico, e sim emocional.

Já a narrativa fragmentada se assemelha a uma colagem. Nesse caso, não há um 
fio condutor perceptível ao espectador, mas sim vários fragmentos que compõem a 
trama. Esse tipo de narrativa também não é predominante no Cinema comercial, e sim 
no Cinema autoral.

Por fim, a narrativa polifônica apresenta múltiplos acontecimentos que acabam 
por se cruzar, formando o que Setaro (2010) chama de Mosaico. Esse Mosaico tem 
como função apresentar a visão do realizador sobre uma sociedade, um período, um 
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fenômeno. O conceito de polifonia é usado dada semelhança da narrativa com um 
coral, que abriga diferentes vozes e apresenta uma unidade harmônica ao estar em 
atividade. Essa também é um tipo de narrativa característica do Cinema de autor.

A narrativa fílmica acontece num binômio espaço-tempo determinado pela história 
a ser contada. Tudo que ocorre nessa narrativa pertence ao mundo do filme, ao espaço 
e ao tempo do filme. Para caracterizar esse mundo exclusivamente fílmico numa obra, a 
linguagem cinematográfica denomina de diegese tudo aquilo que pertence à narrativa 
do filme, que está incluído no tempo e no espaço do filme.

A diegese refere-se a tudo que pertence, no processo intelectivo, 
à história contada no filme, ao mundo fabulístico sugerido ou 
pretendido pela ficção cinematográfica. A diegese, portanto, 
abarca o mundo ficcional apresentado pelo filme e tudo o que 
esse mundo implica, se fosse tomado como verdadeiro (Setaro, 
2010, p. 163).

Assim, uma música, por exemplo, que é executada numa cena ou é ouvida por um 
personagem é chamada de música diegética, pois faz parte da narrativa do filme. Já 
uma música que serve de fundo a uma cena, mas não acontece durante a cena, não faz 
parte da diegese do filme.

Estilo e forma no cinema

Para Bordwell e Thompson (2013), a arte cinematográfica se configura a partir 
de dois elementos básicos: o estilo e a forma. O estilo diz respeito à utilização das 
técnicas (mise-en-scène, cinematografia, montagem e som) para a realização de um 
filme. A forma refere-se ao resultado final do filme, após a unificação das partes que o 
compõem. Um cineasta, quando produz seu filme, terá um determinado resultado ao 
combinar esses elementos. Suas escolhas estão sujeitas a fatores que vão do cultural 
ao econômico e, muitas vezes, irão determinar o que chamamos de Cinema autoral, 
nos permitindo associar a obra ao artista, por exemplo, o cinema felliniano (filmes de 
Fellini) ou o cinema de Tarantino.

Mise-en-scène

Quando recordamos um filme ao qual assistimos, a memória imagética que temos 
é a de uma cena marcante que nos remete a um diálogo ou uma ação chave na narrativa 
fílmica. Muitas cenas de filmes se tornaram ícones do Cinema, como aquela do vestido 
de Marilyn Monroe levantando quando o metrô passa debaixo do local em que ela está, 
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no filme O Pecado Mora ao Lado (The Seven Year Itch, 1955, EUA), de Billy Wilder. A cena 
em questão nos permite entender a técnica da mise-en-scène, que ajuda a definir o 
estilo de um filme. O termo é original do teatro e quer dizer por em cena. Quando o 
diretor de um filme idealiza uma cena, ele define a mise-en-scène, ao definir o cenário, 
o figurino e maquiagem, a iluminação e a encenação, elementos que compõem a cena, 
constroem a imagem.

O cenário diz respeito desde a locação, que pode ser num estúdio, externa ou 
virtual, até móveis, objetos, materiais, cores, disposição dos elementos que compõem 
visualmente a cena. O figurino e a maquiagem estão diretamente relacionados ao 
visual dos personagens, dando a eles a ênfase necessária para a cena. Como exemplo, o 
vestido e os sapatos da personagem de Marilyn Monroe no filme citado. Os figurinistas 
escolheram peças que destacassem as pernas da atriz, grande símbolo de beleza e 
sensualidade do Cinema na época. A cena é valorizada por um conjunto de luzes que 
forma uma iluminação capaz de dar ao espectador a impressão de estar vendo todos 
seus detalhes. Nela, a iluminação está centrada na personagem principal, enquanto o 
restante do cenário tem uma luz indireta e de menos intensidade, destacando, assim, o 
que se quer enfatizar. O último elemento que compõe a mise-en-scène é a encenação, 
que diz respeito à movimentação dos personagens dentro do quadro fílmico e à própria 
interpretação dos atores. Por exemplo, a cena citada provavelmente nunca teria tido a 
repercussão que teve se a personagem não estivesse encarnada por Marilyn Monroe 
e o seu acompanhante atrapalhado não fosse Tom Ewell, grande ator vindo do teatro.

Cinematografia

A linguagem cinematográfica não se limita ao que vemos numa projeção sobre 
uma tela, pensando num Cinema inicial ou outros suportes contemporâneos. Essa 
linguagem foi adaptada, muitas vezes com maestria, para outras produções, como o 
vídeo e a televisão. Quando os irmãos Auguste e Louis Lumière exibiram A Chegada de 
um Trem à Estação (L’arrivée d’um train à La Ciotat, 1896, França) não só apresentaram 
seu invento ao mundo, mas também deram início a uma nova linguagem artística. 
O que o público presente àquela sessão presenciou em um minuto de projeção, que 
registrava um fato comum no final do século XIX, se constituía num conjunto de novas 
formas de se perceber o mundo ao nosso redor, uma forma de olhar que transcendia as 
possibilidades iniciadas com o desenho e a pintura e redefinidas com o surgimento da 
fotografia na primeira metade do século XIX.

A imagem de um trem chegando a uma estação foi feita com um equipamento fixo, 
que limitava a imagem a um espaço retangular, no qual a cena se desenvolvia. Isso é 
exemplo de um dos elementos que determinam a linguagem cinematográfica: o plano. 
“Cada plano representa uma posição particular da câmera em relação aos objetos e 
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pessoas que estão sendo filmados. E, como de um plano a outro a câmera tem que 
mudar de posição, o plano é considerado a unidade fundamental do filme” (Setaro, 
2010, p. 130). Aqui referimo-nos ao plano cinematográfico, porém a noção de plano 
esteve presente em outras manifestações e linguagens artísticas, como na pintura, na 
escultura, na fotografia. Um plano é criado pelo diretor do filme, com a participação 
de outros profissionais envolvidos na composição da cena. A criação de um plano 
cinematográfico é composta por três aspectos: a fotografia, o enquadramento e a 
duração do plano.

A fotografia no Cinema corresponde a um conjunto de procedimentos e técnicas 
que determinam a qualidade e os efeitos na imagem que o espectador vê quadro a 
quadro. Assim, elementos como amplitude tonal, contraste, controle da velocidade 
do movimento e técnicas como o uso de películas e filtros, processos de laboratório, 
tingimento por banhos de corante, viragem (um tipo também de tingimento), 
colorização manual, uso de lentes específicas, manipulação digital são formas de gerar 
a fotografia no Cinema. Vale destacar que algumas técnicas e procedimentos só eram 
utilizadas nos filmes produzidos com película e outras se aplicam aos filmes produzidos 
digitalmente.

O desenvolvimento da fotografia no Cinema aconteceu a partir das mãos de 
grandes cinematógrafos – ou, simplesmente, fotógrafos –, que desenvolveram técnicas 
de composição que exploravam a perspectiva e a profundidade nas cenas, manipulando 
cenários e iluminação para obter resultados que iam além do simples registro da 
cena. Outro recurso importante usado pelos cinematógrafos, muito comum em filmes 
das décadas de 1930 a 1950, foi a retroprojeção, quando as cenas com atores eram 
filmadas em estúdios e depois projetadas sobre cenários ou locações nas quais a cena 
se passava. Filmes importantes como E o Vento Levou (Gone with the Wind, 1939, EUA), 
de Victor Fleming, e Um Corpo que Cai (Vertigo, 1958, EUA), de Alfred Hitchcock, fizeram 
uso dessa técnica. Uma variação desse processo foi a projeção frontal que melhorava 
a ilusão do espaço na cena. No Cinema produzido digitalmente, essa técnica tornou-se 
obsoleta.

Toda imagem, seja ela real ou virtual, está inserida num quadro, limitada pelo 
alcance do olhar ou por bordas físicas de uma tela, por exemplo. Segundo Bordwell e 
Thompson (2013), o quadro impõe um certo ponto de vista à cena, definindo ativamente 
a imagem para o espectador. Portanto, podemos entender que o enquadramento 
faz parte do desenvolvimento narrativo de um filme. Desde o primeiro filme exibido 
publicamente, o vídeo dos irmãos Lumière que mostra a chegada do trem à estação 
de Ciotat, o enquadramento se apresenta como uma forma própria da linguagem 
cinematográfica. No teatro o enquadramento é dado pela posição que o espectador 
ocupa na plateia, no Cinema esse papel cabe à câmera.

Se Lumière houvesse seguido a prática teatral, poderia ter 
enquadrado o plano colocando a câmera perpendicularmente à 
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plataforma, deixando que o trem entrasse no quadro pelo lado 
direito, com o flanco voltado para o espectador. Em vez disso, ele 
posicionou a câmera em um ângulo oblíquo. O resultado é uma 
composição dinâmica, com o trem vindo da distância em diagonal. 
Se a cena tivesse sido filmada perpendicularmente, teríamos visto 
apenas uma fila de costas de passageiros embarcando (Bordwell; 
Thompson, 2013, p. 298).

O enquadramento no Cinema permitiu aos cineastas diferenciar suas obras, 
tornando-se, assim, uma característica específica da linguagem cinematográfica, ainda 
que se manifestasse em outras linguagens, como a pintura e a fotografia. A grande 
diferença no cinema é que o enquadramento é dinâmico, muitas vezes tão dinâmico 
que o público nem consegue distingui-lo de uma cena para outra. Segundo Bordwell e 
Thompson (2013), o enquadramento interfere na imagem do filme quanto: ao tamanho 
e a forma do quadro; à maneira como o quadro define o espaço dentro e fora do campo; 
à maneira como impõe a distância, o ângulo e a altura de um ponto de vista; e, também, 
à maneira como se desloca, podendo interagir com a mise-en-scène.

No Cinema, como já mencionado, o quadro toma a forma da projeção, e esta é, 
na maioria das vezes, retangular, o que faz com que o enquadramento se configure 
numa relação bidimensional entre largura e altura. “A razão entre a largura e a altura do 
quadro é chamada relação de aspecto” (Bordwell; Thompson, 2013, p. 299). Desde os 
filmes dos Lumiérè e de Porter, a razão usual para os filmes foi 4 X 3, o que padronizava 
os filmes e, em alguns aspectos, limitava a liberdade artística de alguns diretores. Abel 
Gance foi o precursor do uso de técnicas que transcendiam essa regra. Quando filmou 
Napoleão (Napoléon vu par Abel Gance, 1927, França), além de dirigir, roteirizar e atuar 
no épico com 4 horas de duração, utilizou, nos 20 minutos finais do filme, o que chamou 
de tríptico: projetando partes de uma mesma cena em três telas diferentes, colocadas 
lado a lado, gerando uma projeção panorâmica. A cena foi filmada com três câmeras 
diferentes e projetada simultaneamente, aumentando a largura da tela convencional. 
Esse recurso foi utilizado especificamente para a exibição desse filme, pois para a 
circulação comercial de filmes seria necessário adaptar os cinemas com telas triplas.

A indústria cinematográfica se desenvolveu a partir de dois grandes segmentos: 
o artístico e o tecnológico. Muitas vezes um foi determinante para o outro, como 
por exemplo na inserção de cores nos filmes. Um avanço tecnológico que alterou a 
produção artística cinematográfica. Da mesma forma o enquadramento nos filmes 
também sofreu alterações quando o Cinema se tornou sonoro, pois a trilha sonora era 
integrada fisicamente à tira dos filmes e com isso acabava por alterar o tamanho do 
quadro, produzindo alguns filmes num formato quase quadrado.

No início dos anos 1930, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de 
Hollywood convencionou a proporção 4,11 x 3 como o formato da Academia, o que 
possibilitava que as trilhas sonoras fossem gravadas nas tiras do filme sem alterar o 
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formato 4 x 3. O Cinema mundial seguiu essa formatação até parte dos anos de 1950. 
O enquadramento aparece nos filmes como uma proposta estética ligada à narrativa 
fílmica, desde o formato da tela para apresentar cenas de grandes proporções como 
batalhas, perseguições, até cenas que apresentam diálogos entre personagens que 
não estão no mesmo espaço fílmico. Um exemplo do uso de tela dividida no Cinema 
contemporâneo ocorre no filme Corra, Lola, Corra (Lola rennt, 1998, Alemanha), de Tom 
Tykwer, quando os personagens principais estão prestes a se encontrar e um relógio 
mostra o lapso de tempo que os separa.

O quadro no filme seleciona aquilo que o espectador deve ver, determina seu 
campo de visão (Bordwell; Thompson, 2013). Porém, a narrativa fílmica, muitas vezes, 
faz com que os personagens se relacionem com outros personagens ou objetos que 
estão fora do quadro, mas que fazem parte da trama. Trazer um elemento que está fora 
do campo de visão do espectador para dentro da cena é uma forma de dar dinâmica 
à narrativa, sugerindo surpresa ou suspense, por exemplo. Uma cena clássica que 
demonstra a maneira como o quadro define o espaço dentro e fora do campo de visão 
está no western de John Ford, Rastros de Ódio (The Searchers, 1956, EUA), quando a 
única sobrevivente do massacre, escondida num abrigo, percebe a chegada do chefe 
comanche vindo de fora do quadro.

O enquadramento pode ser classificado em três categorias, de acordo com o 
ângulo em que a câmera se encontra: a câmera na altura dos olhos, a câmera alta e a 
câmera baixa. Quando a câmera se encontra na altura dos olhos é chamado de ângulo 
horizontal – é o mais comum, pois é como vemos a maioria das cenas do cotidiano. 
Já a câmera alta, ou seja, quando a câmera é posicionada no alto da cena, é chamada 
de plongée, palavra francesa que significa mergulho, como se estivéssemos vendo 
uma piscina do alto de um trampolim, antes de um mergulho. Quando a câmera está 
mais baixa que a altura dos olhos é chamada de contra plongée, a vista é de baixo para 
cima. Os recursos de plongée e contra plongée são utilizados para dar ao personagem 
o foco da cena, a noção de superioridade ou inferioridade, e, também, quando se quer 
mostrar a amplitude de um acontecimento na cena.

Quanto ao nível do enquadramento da cena, esse pode ser horizontal ou oblíquo. 
No enquadramento horizontal, forma mais comumente encontrada nas filmagens, os 
elementos da cena são apresentados numa linha paralela às bordas inferior e superior 
do quadro. Isso proporciona aos espectadores uma percepção de equilíbrio. Já no 
enquadramento oblíquo, a cena formará um ângulo agudo (menor que 90°) em relação 
à borda inferior do quadro fílmico. Esse enquadramento não é comum, porém o seu 
uso confere ao filme uma proposta estética capaz de gerar no espectador sensações 
de insegurança, angústia, instabilidade, entre outras, que contribuirão para a narrativa 
fílmica.

Sempre que vemos uma cena de um filme, percebemos a ação que nela ocorre 
a partir de uma localização física e virtual, que nos dá a sensação de estarmos mais 
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ou menos próximos da encenação. Isso se dá em função da distância entre a câmera 
e o que foi filmado. Por exemplo, temos cenas nas quais vemos os personagens a 
uma distância que não conseguimos reconhecê-los, já em outras vemos seus rostos 
ocupando toda a tela. O distanciamento ou a aproximação da câmera com a mise-en-
scène definem os planos que dão ritmo cênico ao filme. Se assistíssemos a um filme 
todo feito num único plano, ele provavelmente se tornaria maçante o suficiente para 
que desistíssemos dele. Mesmo no teatro, onde ficamos sentados num mesmo lugar 
durante toda a encenação, essa dinâmica é dada pela movimentação dos atores, de um 
lado para o outro, do fundo do palco para a boca de cena. As diferentes distâncias que 
a câmera ocupa em relação à cena determinam os diferentes planos: Geral, Americano, 
Médio, Close-up, Detalhe.

O Plano Geral, ou Long-Shot, mostra os personagens de corpo inteiro, num 
cenário nítido, predominando a paisagem geral. A figura humana não domina a cena, 
ainda que esteja presente. Esse plano é utilizado para diferentes finalidades, desde 
apresentar um cenário importante na narrativa até exprimir sentimentos e situações, 
como solidão, ociosidade, entre outros. O Plano Americano, ou Two-Shot, é aquele no 
qual os personagens são apresentados dos joelhos para cima e o cenário não interfere 
na clareza dos gestos e movimentações dos personagens. Há um equilíbrio entre os 
personagens e o cenário.

O Plano Médio, ou Medium-Shot, apresenta os personagens da cintura para cima, 
valorizando os gestos e expressões gerais. A reação do personagem ganha destaque em 
relação ao ambiente em que está. O cenário fica submetido ao personagem, ao contrário 
do Plano Geral. O Close-up, ou Primeiro Plano, mostra o rosto de um personagem 
ocupando toda a projeção. Segundo Setaro (2010, p. 132), o Close-up “[...] constitui uma 
das contribuições mais prestigiosas do cinema no campo de sua especificidade [...]”, 
pois, como recurso cênico que só a arte cinematográfica pode apresentar, aproxima o 
espectador do estado emocional da personagem em close, deixando em suspensão o 
tempo e o espaço. O Plano de Detalhe, ou Big Close-up, enfatiza uma parte do rosto ou 
do corpo de um personagem ou mesmo um objeto importante que no momento toma 
conta da ação na cena.

Considerando que um plano é determinado pela distância entre a 
câmera e o objeto filmado, a escolha de cada plano é condicionada 
pela clareza necessária à narrativa – o plano, a rigor, é tanto maior 
ou próximo quando menos coisas há para ver e, também, o 
tamanho do plano aumenta conforme sua importância dramática 
ou sua significação ideológica (Setaro, 2010, p. 134).

Outro importante aspecto do plano refere-se à sua duração e o quanto ela interfere 
na narrativa fílmica. Geralmente vincula-se a duração do plano à duração da cena, 
porém o tempo é um elemento manipulado no filme. Isto é, podemos contar em menos 
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de 10 minutos algo que acontece em uma hora na história e vice-versa. Em Corra, Lola, 
Corra, a personagem Lola tem vinte minutos para salvar a vida do namorado e as 
ações que ela faz para salvá-lo duram exatos vinte minutos. No filme isso é possível, 
porém quando observados os trajetos percorridos pela personagem, seus percalços e 
imprevistos, o espectador se dá conta que isso seria praticamente impossível. Porém, 
estamos falando de uma obra artística e não de vida real. Sendo assim, os vinte minutos 
fílmicos são suficientes para convencer o espectador que Lola conseguiu vencer o 
tempo.

Ao retomarmos o conceito de plano como o tempo compreendido entre o início e 
o término de uma filmagem, sem interrupções, podemos perceber que a duração de 
um plano faz parte da concepção visual do filme. A duração de um plano não segue 
uma regra e cada diretor usará o plano para dar ao seu filme a configuração desejada. 
Os primeiros filmes realizados, em sua maioria, eram compostos de um plano único, 
em função de uma concepção artística e mesmo em função dos recursos técnicos 
disponíveis na época.

Os chamados planos longos, ou plano sequência, são tomadas longas, sem 
interrupções ou cortes, que podem ser um grande recurso criativo. Planos longos são 
características marcantes do trabalho de alguns diretores, como Orson Welles, Jean 
Renoir, Carl Dreyer, entre outros. Alguns filmes se tornaram famosos pelo uso de planos 
longos, como: My Hustler (1965, EUA) de Andy Warhol; Festim Diabólico (Rope, 1948, 
EUA) de Alfred Hitchcock; e Arca Russa (Russkiy Kovcheg, 2002, Rússia) de Aleksandr 
Sokurov.

Diretores concebem e fazem seus filmes com o uso de diferentes planos, os quais 
têm a clara função de dar à narrativa fílmica diferentes ênfases, sejam elas: os espaços 
onde ocorre a cena, as situações vivenciadas pelos personagens, o estado emocional do 
personagem ou mesmo um objeto específico que tem destaque na trama. O espectador 
dos filmes, geralmente, não tem nem noção de que os planos fazem parte da construção 
visual do filme, porém percebe, ainda que intuitivamente, que o seu olhar é guiado por 
eles. Grandes diretores, como Carol Reed, Orson Welles e Alfred Hitchcock, usaram de 
forma brilhante os diferentes tipos de planos em seus filmes e tiveram seu trabalho 
reconhecido pelo público e pela crítica (Setaro, 2010).

O enquadramento num filme pode determinar ou atribuir significados à cena, 
como quando um personagem importante e poderoso é mostrado num contra 
plongée. O papel do enquadramento, nesse caso, é claro em exaltar as características 
de poder do personagem. A singularidade de um cineasta muitas vezes se revela no 
uso hábil do enquadramento para contar uma história, pois o olhar do espectador é 
conduzido pela câmera e esta é conduzida pelo diretor e seus cinegrafistas. Segundo 
Bordwell e Thompson (2013, p. 310), “[...] o contexto do filme determina a função dos 
enquadramentos, assim como determina a função da mise-en-scène, as qualidades 
fotográficas e outras técnicas”.
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Na narrativa fílmica, o enquadramento tem um papel fundamental, que não se 
limita apenas a trazer dinamismo ao roteiro. Ele interage com a mise-en-scène do quadro, 
colocando o espectador como interlocutor da cena, gerando variadas sensações, como 
de suspense, medo, humor e tantas outras possíveis. A maior ou menor qualidade de 
uma obra cinematográfica está, justamente, no uso das técnicas que são específicas à 
linguagem.

No entanto, as inúmeras plateias que se formaram ao longo da história do 
Cinema perceberam o filme como uma forma de se contar uma história, fosse ela 
original ou adaptada, em que os recursos utilizados estariam restritos à captação 
da imagem de atores atuando diante de um cenário. A leitura, na maioria das 
vezes, é de que as marcações dos atores, ou mesmos de animações, são ações 
determinadas por um texto, um roteiro ou uma direção. O espectador do Cinema 
ainda não tem um olhar preparado para entender a dinâmica das técnicas que 
formaram a linguagem cinematográfica, e isso faz com que o Cinema permaneça 
restrito ao campo do entretenimento. É óbvio que para a indústria cinematográfica 
a importância de um investimento não está no entendimento técnico da obra, e sim 
na recepção que o filme terá. Mas, se considerarmos a possibilidade de uma leitura 
mais ampla de como uma obra de arte é concebida e produzida, poderíamos ter 
uma infinidade de atribuições para os filmes, que não apenas o entretenimento.

Montagem

A realização de um filme se dá em três etapas distintas: a pré-produção, 
a produção e a pós-produção. Na fase de pré-produção a estrutura fílmica é 
determinada, assim como a captação de recursos, contratação de equipe, pesquisa 
de locações, entre outros passos fundamentais para a produção. A produção é, 
em síntese, a filmagem das cenas e tudo que envolve esse processo. Já a pós-
produção está relacionada a várias ações, que vão desde o desmonte da produção 
até a finalização e comercialização do filme. É na fase de pós-produção que vamos 
encontrar o processo que definiu o Cinema enquanto Arte; o processo de montagem 
do filme.

A montagem é o momento no qual as cenas filmadas são colocadas numa 
ordem de projeção seguindo o roteiro do filme. Isso possibilita que um filme 
comece sua produção por qualquer cena, seja ela do início, do meio ou do próprio 
final. Não foram poucas as vezes que um filme iniciou sua produção sem o ator ou 
atriz principal estar disponível. É clássica a história de que a atriz que interpretaria 
Scarlett O’hara em E o Vento Levou (1939) chegou ao set de filmagem pela primeira 
vez quando uma das cenas mais famosas do filme já estava sendo rodada: o incêndio 
de Atlanta, na qual a personagem fugia da cidade em chamas.
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Quando os filmes eram registrados em películas, o trabalho do montador, ou editor, 
era o de literalmente colar os pedaços de filme numa sequência pré-determinada pelo 
roteiro. Na era digital isso é feito em mesas de edição, sem o ato físico de unir pedaços 
de filmes. Porém, o papel do montador não se restringe a esse processo colocar em 
ordem as cenas do filme. A montagem envolve criação e é ela que determinará a poética 
narrativa do filme. Segundo Setaro (2010, p. 148), a montagem “[...] é o elemento mais 
específico da linguagem cinematográfica”.

A montagem é considerada uma técnica cinematográfica capaz de transformar um 
filme em obra de Arte. Muitos filmes dos primórdios do Cinema foram feitos com um 
único plano, o que não exigia montagem. Mas logo algumas obras passaram a usar a 
montagem para dar dramaticidade à narrativa, como visto nas obras de David Wark 
Griffith. Um filme que chamou muita atenção por sua montagem e consagrou seu 
diretor como referência na linguagem cinematográfica foi O Encouraçado Potemkin 
(Bronenosets Potemkin, 1925, União Soviética), de Sergei Eisenstein, com sua famosa 
cena na escadaria de Odessa.

O filme é sobre a revolta de um grupo de marinheiros contra a tirania dos oficiais 
do navio russo Potemkin, ocorrida em 1905. Após a morte do líder dos marinheiros, 
o povo de Odessa (cidade na atual Ucrânia) vela o corpo do marinheiro como o de 
um grande herói. Isso causa insegurança nos líderes políticos da cidade, que enviam 
tropas armadas para dissipar a multidão. Um massacre ocorre, então, na grande 
escadaria que liga o porto à cidade. Na época em que o filme foi feito, a escadaria 
tinha 200 degraus e uma extensão de 142 m, que iniciava com degraus de 12m de 
largura e terminava em degraus de 21 m. Além de retratar a violência do massacre, 
no qual crianças são assassinadas pela tropa policial, a cena ganhou destaque 
mundial por usar de forma pioneira o recurso da montagem cinematográfica. Para 
tanto, Eisenstein alternou quadros: a tropa em marcha descendo a escada; armas 
sendo disparandas para baixo; uma mulher gritando de dor, sofrendo com algo. 
Com essa sequência de cenas podemos entender a proposta da montagem, que 
é expressar emoções a partir de uma sequência de imagens. Segundo Massarani 
(2016),

A Teoria da Montagem [...] defende basicamente que a justaposição 
de uma imagem com outra provoca um conflito cujo resultado é 
uma terceira ideia distinta, que acaba sendo maior que a soma 
individual de suas partes (processo da dialética). A montagem já 
havia sido usada em filmes americanos, principalmente do diretor 
D.W. Griffith, só que vai alcançar um nível de aplicação altamente 
elevado com os soviéticos, se tornando um dos pilares do cinema 
e da continuidade narrativa até hoje. A Teoria da Montagem 
visa manipular claramente a emoção e o sentimento do público 
através dessas imagens alternadas, buscando controlar o que a 
audiência sente.
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Grande pioneiro do Cinema russo, Lev Kulechov (1899-1970), diretor que iniciou 
sua carreira pintando painéis de fundo para cenários de filmes, foi responsável por 
uma das primeiras – e, também, uma das mais importantes – teorias sobre a técnica 
da montagem no Cinema: o efeito Kulechov. Ele fez tomadas do rosto de um ator, 
de um prato de sopa, de uma criança dentro de um caixão e de uma jovem deitada 
num divã. Essas imagens foram apresentadas ao público numa sequência, na qual a 
tomada do ator era intercalada pelas outras imagens. Kulechov observou que a reação 
do público, sua sensação em relação à figura do ator variava conforme a cena com a 
qual era intercalada. A plateia julgava que o personagem, representado pelo ator, tinha 
fome quando a imagem seguinte ao seu rosto era a do prato de sopa, que expressava 
luto diante da criança no caixão e desejo pela jovem no divã. Com isso, Kulechov 
concluiu que a plateia reage às imagens na tela de acordo com a sequência em que são 
apresentadas. Segundo Saraiva (2006, p. 117),

O principal objetivo de Kulechov era envolver o espectador numa 
narração vertiginosa, que o tomasse completamente e conduzisse 
sua emoção e seu entendimento aos fins planejados – como no 
emblemático Mr. West no país dos bolcheviques (1924), uma 
propaganda soviética na forma de aventura de um ocidental na 
URSS.

A montagem faz parte do processo criativo da produção cinematográfica, 
manipulando o tempo e o espaço aos olhos do espectador e induzindo-o a uma 
percepção estética da obra. Apesar de ser uma etapa da pós-produção, a montagem é 
planejada nas fases de pré-produção e produção, pois isso permite ao montador realizar 
a montagem a partir de um storyboard ou do próprio roteiro. Ela é classificada em três 
principais categorias: 1) montagem rítmica; 2) montagem intelectual ou ideológica; 3) 
montagem narrativa.

O mérito de muitos filmes está exatamente no ritmo dado pela montagem. 
Segundo Setaro (2010, p. 148), o ritmo no cinema é “[...] resultado do movimento das 
imagens entre si e da convergência entre o movimento da atenção do espectador e o 
das imagens”. Tomando como referência o que Setaro afirma, podemos perceber que 
a relação entre a sequência de imagens apresentadas e a postura que o espectador 
assume diante dessas imagens está diretamente ligada ao processo de montagem 
de um filme. É papel da montagem enfatizar um gesto, uma palavra ou mesmo um 
cenário ou um figurino, e isso determinará o ritmo de um filme – ou de parte dele. Ainda 
segundo o mesmo autor, um plano é formado por momentos de alta e de baixa atenção 
do espectador, uma proporção harmônica na montagem desses momentos imprime 
ao filme um ritmo agradável. Um filme que apresente predominantemente cenas que 
levam a uma atenção máxima pode se tornar excitante demais e exaurir o espectador, 
assim como o contrário, cansar e trazer monotonia.
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Uma sequência de planos curtos num filme dá ao espectador sensações de 
dinamismo, nervosismo, histeria, euforia; enquanto uma sequência de planos longos 
pode proporcionar sensações de tristeza, tédio, sensualidade, entre outras. É a 
montagem, associada à mise-en-scène, que irá definir a carga emocional do filme ou 
de partes dele. A cena de um duelo num western, por exemplo, pode alternar planos 
curtos e longos a fim de dar dramaticidade e equilíbrio ao filme.

A montagem intelectual ou ideológica é aquela na qual a sequência de planos tem 
por objetivo principal estabelecer um ponto de vista, uma emoção ou mesmo uma 
ideologia. Na concepção de Sergei Eisenstein, a justaposição de dois planos faz nascer 
um novo conceito, uma nova ideia ou uma nova qualidade, algo que não existia nos 
planos antes da justaposição. Para que isto aconteça, ou seja, uma nova ideia surja, há 
que se ter uma relação harmoniosa entre um plano e outro plano, evidenciando algo 
que só pode ser percebido após a montagem.

Esse tipo de montagem irá “[...] criar ou evidenciar relações puramente 
intelectuais, conceituais, de valor simbólico: relações de tempo, de lugar, de causa e 
de consequência” (Setaro, 2010, p. 152). Enquanto montagem rítmica a tem função 
de estabelecer um ritmo para a narrativa, a montagem intelectual ou ideológica é 
fundamental em filmes que precisam estabelecer um significado, não na mise-en-
scène, mas na relação entre imagens distintas, como se a ideia que está incutida 
num personagem fosse expressa pela apresentação de uma imagem desligada do 
contexto da mise-en-scène. Aqui trazemos um exemplo descontextualizado de uma 
narrativa fílmica com a intenção de ilustrar as possibilidades da montagem: uma 
cena em que homens bebem e comem grotescamente seguida da cena de porcos 
comendo num chiqueiro. Após ver essa sequência, o espectador irá elaborar em 
sua mente um conceito a partir da justaposição das duas imagens. Importantes 
diretores, como Michelangelo Antonioni (1912-2007) e Wim Wenders (1945), são 
mestres no uso da montagem intelectual ou ideológica.

A montagem narrativa é a mais comum no Cinema e tem como função primordial 
descrever uma ação a partir de diversos planos colocados em sequência. Numa 
narrativa, o tempo é elemento primordial para o entendimento do que se quer narrar, 
pois geralmente a apresentação de fatos ou acontecimentos segue uma ordem 
cronológica. Tratando-se da narrativa fílmica, uma montagem narrativa linear é 
aquela que obedece a uma ordem lógica e cronológica. Em geral os filmes clássicos, os 
westerns, os filmes de guerra apresentam esse tipo de montagem, pois é mais comum 
e de fácil aceitação pelo público. Segundo Setaro (2010, p. 155), esse tipo de montagem 
“[...] é importante e funcional para o sucesso do discurso narrativo”.

Quando um filme tem uma narrativa em que a ordem cronológica é interrompida 
para se voltar ao passado, trazendo para o presente da narrativa fílmica o passado, ou 
mesmo ir ao futuro, temos o que se chama de montagem narrativa invertida, que, como 
o próprio nome expressa, faz uma inversão temporal. Exemplo clássico desse tipo de 
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montagem é Cidadão Kane (Citizen Kane, 1941, EUA), famosa obra de Orson Welles, na 
qual a vida do personagem principal é contada a partir de flashbacks.

Na montagem narrativa alternada, duas ou mais ações são apresentadas 
alternadamente, porém num mesmo contexto cênico, por exemplo a discussão entre 
duas pessoas ou uma perseguição, como em Operação França (The French Connection, 
1971, EUA), de William Friedkin. A montagem alternada apresenta, portanto, imagens de 
ações que ocorrem simultaneamente. Esse tipo de montagem provoca no espectador 
intensas emoções ligadas a aventuras e suspense. Já a montagem narrativa paralela 
traz uma sequência de planos que se aproximam simbolicamente de diferentes ações 
que sugerem uma significação a partir da justaposição dos quadros. Aqui, tanto o tempo 
quanto o espaço das ações podem ser diferentes, mas os planos estão interligados por 
uma temática, por um significado ou por uma representação, o que fica claro para o 
espectador à medida que a narrativa avança. A diferença entre a montagem narrativa 
alternada e a montagem narrativa paralela está na intenção do editor ou montador: 
usar cenas alternadas para gerar emoções no espectador ou usar cenas paralelas para 
atribuir um significado que não aquele explícito na imagem.

A formação de um estilo fílmico

A mise-en-scène, a cinematografia, a montagem e o som são técnicas que interagem 
entre si, criando aquilo que podemos chamar de estilo de uma produção ou, melhor 
ainda, o estilo de um cineasta. Essa interação entre as técnicas institui certos padrões 
estilísticos que caracterizam a obra de um diretor. Assim como conseguimos identificar 
uma pintura de Van Gogh ou de Picasso por sua maneira de pintar, por seu estilo, 
também o fazemos no Cinema, reconhecendo traços comuns nos filmes de John Ford, 
Akira Kurosawa, Glauber Rocha ou Pedro Almodóvar.

O uso regular das mesmas técnicas cinematográficas acaba por caracterizar a obra 
de um diretor de Cinema. Esse uso pode, também, agrupar filmes que tenham diretores, 
países, origens diferentes, mas tenham estilos semelhantes. Os filmes realizados na 
Itália no período pós-Segunda Guerra Mundial, com um estilo semidocumental, de 
baixo orçamento, abordando temas sociais, com iluminação natural e uso de não 
atores (Bergan, 2010), pertencem ao Movimento Neorrealista do Cinema, pois estão 
vinculados a um período histórico. Porém, um filme realizado nos dias de hoje, com 
essas características, não pertence ao Movimento Neorrealista, mas apresenta um 
Estilo Neorrealista de Cinema. Para Bordwell e Thompson (2013, p. 476, grifo nosso),

O estilo [...] é o uso de um padrão de técnicas ao longo do filme. 
Qualquer filme tende a se valer de opções técnicas específicas 
ao criar o seu estilo, e estas são escolhidas pelo cineasta, dentro 
das limitações das circunstâncias históricas. Também podemos 
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ampliar o termo estilo para descrever o uso característico de 
técnicas de um cineasta individual ou de um grupo de cineastas. O 
espectador pode não perceber conscientemente o estilo do filme, 
mas este, não obstante, contribui para a sua experiência do filme.

A importância do estilo em uma obra cinematográfica está diretamente 
vinculada à qualidade técnica desta e às opções que o diretor faz em relação à forma 
como irá conduzir o filme, desde a direção dos atores até a escolha de equipamentos 
para a captação da imagem. Há de se considerar, sempre, que o Cinema é uma 
obra dinâmica em relação à dimensão temporal e, consequentemente, ao uso das 
técnicas que um período histórico oferece ou exige. A montagem ou edição, que 
era um processo manual, hoje é feita digitalmente, e mesmo a interpretação de um 
grande ator dos anos 1940 pode não ser bem recebida pelas plateias de hoje. Isto 
equivale a dizer que o estilo no Cinema está vinculado aos processos de produção, 
recepção e mesmo distribuição, e que estes, por sua vez, estão inseridos em 
contextos históricos, sociais, econômicos e culturais. Assim, o Cinema apresentou 
e continuará a apresentar diretores que criam gêneros e estabelecem estilos, como 
é o caso de Alfred Hitchcock.

Composta por um total de 67 filmes, incluindo alguns para a televisão, a obra 
do diretor Alfred Hitchcock (1899-1980) é conhecida e reconhecida como referência 
entre filmes de suspense, isto é, Hitchcock criou um conceito de suspense no Cinema, 
tendo em Psicose (Psycho, 1960, EUA) o seu ápice. Seus filmes têm certas marcas, que 
vão desde a escolha de grandes estrelas como protagonistas (James Stewart, Cary 
Grant, Ingrid Bergman, Grace Kelly, entre outros) até a composição de uma trilha 
sonora marcante. Seu estilo é inconfundível e se faz presente nos enquadramentos e 
movimentos da câmera, na montagem e no uso hábil do som, e, ainda, na inserção 
de sua própria imagem em seus filmes. Hitchcock estabeleceu no Cinema um tipo 
de estilo que provoca a participação do espectador na narrativa do filme, quase 
comprometendo-o a ver seus próximos filmes.

A forma fílmica

A forma é um dos elementos básicos em qualquer informação visual, constituinte 
da estrutura de uma obra visual. Segundo Dondis (1997, p. 51), “[...] os elementos 
visuais constituem a substância básica daquilo que vemos, e seu número é reduzido: 
o ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a dimensão, a escala e o 
movimento”.

A forma materializa a obra, dá a ela contornos e limites, e, ao mesmo tempo, é 
o elemento responsável por criar um vínculo entre a obra e o espectador. No campo 
cinematográfico, Bordwell e Thompson (2013, p. 111) definem a forma fílmica, num 
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sentido mais amplo, como “[...] o sistema geral de relações que percebemos entre 
os elementos do filme todo”. Isto significa pensar a forma de um filme a partir de sua 
narrativa, sua cor, seus enquadramentos, sua edição, sua trilha sonora, e como esses 
elementos se relacionam, apresentando um sentido ao espectador. Não há obra de arte 
sem um espectador, sem um público.

Os elementos de uma produção cinematográfica não são colocados aleatoriamente 
na tela ou na película. São processados de forma sistemática, constituindo uma 
relação entre os elementos e percebida pelo espectador. Quando assistimos a um 
filme, independente de nosso conhecimento sobre a linguagem cinematográfica, 
relacionamos, por exemplo, o som ao gênero do filme, o uso da cor à narrativa, e 
assim por diante. O filme se constitui num sistema, e dentro desse sistema há dois 
princípios de organização: o princípio narrativo e o princípio estilístico. É a partir desses 
princípios que apreciamos um filme, ou seja, levamos em conta que ele nos apresenta 
uma história, nos narra uma situação, e que essa história nos é apresentada de acordo 
com uma série de elementos que irão constituir um estilo de filme. Num filme, uma 
narrativa se desenvolve dentro um padrão estilístico. Todo filme possui um padrão 
geral de relações entre os elementos que o compõe. Esse padrão determina a forma 
de um filme.

Para Bordwell e Thompson (2013, p. 112), “[...] se a forma é o sistema total que 
o espectador atribui ao filme, não existe algo interno ou externo”. Quando os autores 
fazem essa afirmação, estão se referindo à relação entre forma e conteúdo, pois 
consideram que no cinema forma e conteúdo não estão desvinculados, não são 
elementos que podem ser distinguidos. O conteúdo está na própria forma de fazer o 
filme. No cinema a forma guia a percepção do espectador, assim não se pode distinguir 
forma e conteúdo. A forma numa produção cinematográfica é que irá conduzir o 
nosso olhar e, muitas vezes, pode alterar o nosso modo de ver. Quando Orson Welles 
produziu Cidadão Kane, suas inovações na maneira de filmar, enquadrar e dirigir o 
filme estabeleceram novos padrões de representação fílmica e, consequentemente, 
uma nova concepção de Cinema surgiu. Da mesma forma, ao produzir o Encouraçado 
Potemkin, Sergei Eisenstein acabou por estabelecer uma nova concepção de montagem 
e com isso definiu novas maneiras de se fazer Cinema. Tanto Welles quanto Eisenstein 
estabeleceram formas fílmicas.

A forma fílmica está relacionada também às expectativas que temos em relação 
à narrativa do filme, à forma como uma cena desencadeia em nós a espera da 
próxima cena. Quando assistimos a um filme de Alfred Hitchcock, sempre esperamos 
que o próximo quadro nos surpreenda ou nos revele algo que encaminhe para o fim 
do suspense. Seu filme Janela Indiscreta (Rear Window, 1954, EUA) nos prende ao 
personagem Jeff (James Stewart) e nos torna um voyeur durante mais de 100 minutos. 
A forma fílmica utilizada por Hitchcock, para esse e outros de seus filmes, coloca o 
espectador de forma ativa na narrativa do filme e o suspense está em o espectador, 
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assim como o personagem Jeff, não ter certeza do que realmente está acontecendo na 
trama.

Convenções estabelecidas pelo Cinema desde o seu surgimento também acabaram 
por determinar a forma fílmica. Assim, ao assistirmos a um filme policial, aguardamos 
cenas de perseguição que nos empolguem; ao assistirmos a um drama, esperamos 
situações vividas pelos personagens que nos emocionem. As convenções estabelecidas 
por gêneros, como o drama ou o filme de ação, acabam por definir a forma desses 
filmes, sem, é claro, tirar do diretor a possibilidade de fazer um filme policial ou de 
ação que não tenha uma perseguição de carros guiados pelo herói e pelos bandidos.

Toda arte estilizada, desde a ópera, o balé e a mímica até as 
comédias vulgares, depende da vontade do público de suspender 
as leis da experiência ordinária e aceitar convenções específicas. 
Simplesmente não faz sentido insistir que tais convenções sejam 
irreais ou perguntar por que Tristão canta para Isolda ou por que 
Buster Keaton não sorri. No geral, as experiências anteriores mais 
relevantes para a percepção da forma não são as da vida cotidiana 
e sim encontros anteriores com obras que apresentam convenções 
semelhantes (Bordwell; Thompson, 2013, p. 117).

As convenções no Cinema foram criadas a partir dos gêneros cinematográficos 
(ação, aventura, comédia, por exemplo), os quais estabeleceram formas de se produzir 
determinados filmes. Atores e atrizes também criaram convenções no Cinema. Assim, 
o público sempre esperou ver John Wayne (1907-1972) como o eterno cowboy e Charles 
Chaplin (1889-1977) como o personagem Carlitos e elegeu Doris Day (1922-2019) como 
a eterna virgem do cinema.

A forma fílmica cinematográfica é própria do Cinema e se diferencia daquela dos 
filmes produzidos para a televisão ou para o vídeo, pois o Cinema, como toda linguagem, 
tem suas especificidades, da produção à exibição. É praticamente impossível precisar 
quantos livros já foram adaptados para o Cinema, porém o que se tem visto, na maioria 
dos casos, é que leitores fiéis das obras adaptadas para o Cinema geralmente têm 
restrições às adaptações feitas pelos cineastas. Essas restrições estão ligadas também 
à forma, pois quando um leitor diz que o filme não condiz com o livro está levando 
em conta que a forma fílmica lhe retira a autonomia para construir visualmente os 
personagens, os lugares e as próprias ações que a obra literária descreve. Muitas vezes 
as adaptações acabam por suprir personagens, redefinir situações e, não raras vezes, 
até mesmo modificar o final da história. Essas modificações estão vinculadas a fatores 
não exclusivamente artísticos ou estéticos, mas muitas vezes econômicos.

No filme Rebeca, a Mulher Inesquecível (Rebecca, 1940, EUA), de Alfred Hitchcock, 
adaptação do romance de Daphne du Maurier (1907-1989), o estúdio mudou a causa 
da morte de Rebeca. No livro ela é assassinada pelo marido e no filme a sua morte “[...] 
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se transforma em acidente, a fim de não carrear antipatia para o herói” (Albagli, 2003, 
p. 92). A adaptação foi feita no filme para não se ter como herói o assassino da esposa.

Os filmes, por serem obras essencialmente visuais, acabam por criar uma empatia 
maior entre os personagens e os espectadores, diferentemente da obra literária que, 
mesmo proporcionando ao leitor dados que subsidiam a sua imaginação, ainda 
mantém um distanciamento entre personagens e leitores.  Muitos cineastas vêm na 
adaptação uma recriação, ou seja, a obra literária, ao ser transposta para o Cinema, 
adquire novos sentidos, novos significados, configurando-se numa nova obra, agora 
não mais literária, mas sim cinematográfica. Para Ismail Xavier (2003, p. 62), quanto às 
adaptações da Literatura para o Cinema,

A fidelidade ao original deixa de ser o critério maior de juízo crítico, 
valendo mais a apreciação do filme como nova experiência que 
deve ter sua forma, e os sentidos nela implicados, julgados em seu 
próprio direito. Afinal, livro e filme estão distanciados no tempo; 
escritor e cineasta não têm exatamente a mesma sensibilidade 
e perspectiva, sendo, portanto, de esperar que a adaptação 
dialogue não só com o texto de origem, mas com o seu próprio 
contexto, inclusive atualizando a pauta do livro, mesmo quando o 
objetivo é a identificação com os valores nele expressos.

Muitos autores de livros adaptados para o Cinema acabam desempenhando a 
função de roteiristas para adaptar os seus próprios escritos para o Cinema. Como Ismail 
Xavier destaca, uma adaptação transita entre dois meios distintos, não tendo o Cinema 
a proposta de criar uma reprodução fiel à obra literária, mesmo porque, tratando-se de 
linguagens diferentes, isto seria praticamente impossível.

A forma de uma obra de arte é percebida por nós emocionalmente também. Quando 
vamos a um museu ou a uma galeria de Arte para ver uma pintura ou uma escultura, 
estabelecemos, não só com a obra, mas também com o espaço que a abriga, uma 
relação emocional. Da mesma forma, quando vamos ao teatro ou ao cinema acabamos 
por estabelecer, no tempo de duração de uma peça ou de um filme, uma relação com os 
personagens, com as situações e com os lugares onde a ação se passa. Para Bordwell e 
Thompson (2013, p. 117), “[...] a emoção desempenha um papel importante na maneira 
como vivenciamos a forma”.

As reações do espectador em relação à mise-en-scène dos intérpretes de um filme 
estão vinculadas à forma que o filme assume. É a forma fílmica que irá estabelecer 
as relações entre as emoções ali representadas. Assim como estabelecemos relações 
emotivas com a obra de arte, também atribuímos a ela diferentes significados. “Como 
os sentimentos, os significados nascem da dinâmica da forma, eles desempenham 
um papel junto com outros elementos para compor um sistema total” (Bordwell; 
Thompson, 2013, p. 121). Os significados atribuídos a um filme pelo espectador se 
classificam em: referencial, explícito, implícito e sintomático.
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Os significados fílmicos

Os significados referenciais são aqueles atribuídos ao filme pelo espectador 
em função de referências que a narrativa apresenta, que podem ser fatos, locais ou 
pessoas identificáveis por quem assiste ao filme. Dessa forma, quando um norte-
americano assiste a um filme que trata da Guerra da Secessão, este assume significados 
diferenciados para ele, pois a Guerra da Secessão faz parte do processo de formação 
política dos Estados Unidos. A percepção do mesmo filme por pessoas de outros países 
pode assumir significados diferentes.

Todo filme tem um significado geral que permeia toda a sua narrativa. Ele é 
declarado, percebido desde o início do filme e definido pelo contexto que a narrativa 
apresenta. Chamamos esse significado de explícito, dado seu caráter expresso em toda 
a narrativa. Ainda que diferentes significados surjam ou se desdobrem durante a ação do 
filme, o significado explícito será referência para todos os personagens e toda a trama, 
formando um sistema total na relação com outros elementos do filme. O significado 
explícito, na maioria das vezes, pode ser entendido como a ideia que resume o filme, 
levando-se em conta, porém, que o filme não se reduz a um único significado, mas se 
faz a partir de um sistema de relações entre diferentes elementos que compõem a obra 
cinematográfica.

Enquanto o significado explícito se faz claro na narrativa fílmica, o significado 
implícito tem um caráter mais abstrato e vai além daquilo que se revela como explícito, 
pois está associado à capacidade do espectador de interpretar o filme de diferentes 
maneiras. Assim, podemos pensar no significado implícito como uma forma de 
interpretação e, como tal, algo que pode sugerir, induzir um entendimento da obra 
fílmica. Uma interpretação sobre uma obra é algo subjetivo, que pode variar de pessoa 
a pessoa, em função de fatores culturais, sociais, econômicos, históricos, entre outros.

Se tomarmos como exemplo o filme O Poderoso Chefão (The Godfather, 1972, EUA), 
de Francis Ford Coppola, podemos dizer, de forma ingênua, que se trata de um filme 
sobre máfia e gângster. Mas também podemos afirmar que se trata de um filme sobre 
relações de poder, sobre uma nova forma de organização social, sobre uma mudança 
na sociedade norte-americana, com a influência de organizações mafiosas, entre outras 
possibilidades. As diferentes interpretações que fazemos sobre um filme, ou mesmo 
que enfatizamos na narrativa fílmica, representam os diferentes significados implícitos 
que atribuímos à obra. Na interpretação de diferentes significados sobre um filme, 
todos os elementos que o compõem interagem, assumindo valores semióticos. Os 
enquadramentos, a cor, o som, a iluminação e outros elementos fílmicos nos permitem 
leituras muito além daquelas expressas de forma clara ou explícita.

O que chamamos de significado sintomático de um filme está relacionado a 
um conjunto particular de valores sociais apresentados por ele. São significados 
compartilhados por grandes grupos, valores expressos a partir de uma narrativa 
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fílmica, entendidos como uma ideologia social. O Cinema, assim como outras artes, 
não é neutro. Assume e propaga valores ideológicos, que se expressam na própria 
forma do filme e, consequentemente, em todos os elementos que o compõem. Toda 
nossa percepção sobre os significados que um filme pode apresentar acontece numa 
perspectiva fenomenológica e social. Ao produzir um filme, o diretor, o estúdio que o 
produz, assim como seus intérpretes trazem consigo uma visão de mundo, constituída 
culturalmente, uma estrutura ideológica que se faz presente na obra. Como apontam 
Bordwell e Thompson (2013, p. 123),

Muitos dos significados de filmes são essencialmente ideológicos, 
ou seja, eles têm sua origem em sistemas de crenças culturalmente 
específicas sobre o mundo. Crenças religiosas, opiniões políticas, 
conceitos relacionados a etnia, gênero ou classe social, até 
mesmo nossas noções mais profundamente arraigadas sobre os 
valores da vida – tudo isso constitui nossa estrutura ideológica de 
referência.

Enfim, os significados são percebidos nos filmes porque há uma interação entre 
obra e espectador. Os significados podem ser explícitos ou implícitos, mas só existem 
porque, enquanto fruidores da obra de arte, conseguimos percebê-los. Quanto mais 
buscamos significados num filme, sejam eles referenciais, explícitos, implícitos 
ou sintomáticos, mais nos envolvemos com ele e ultrapassamos o campo do puro 
entretenimento, não descartando que uma das funções do Cinema é o entretenimento.

Princípios da forma fílmica

Todo filme, desde sua concepção até sua exibição, gera um grande sistema 
de elementos interligados, que faz com que sua produção seja possível. Quando 
observamos os créditos de um filme, em especial os finais, podemos ter noção não 
só do número de profissionais envolvidos numa produção, como de quantas ações e 
dispositivos são necessários para sua realização. A origem de um filme, assim como de 
qualquer produção artística, reside na ideia que se quer expressar, e essa só se traduz a 
partir do trabalho do artista. No caso de uma pintura ou de uma escultura, a participação 
de outras pessoas no processo de criação é indireta, na confecção da tela, das tintas e 
do pincel, por exemplo. No cinema, ainda que a ideia do filme parta de uma só pessoa, 
centenas de pessoas estão envolvidas no processo de criação. Dependendo do gênero 
do filme, esse número pode chegar a milhares de pessoas, pois estarão envolvidos na 
mise-en-scène um grande número de figurantes. O filme sempre é uma obra coletiva, na 
qual cada função é, muitas vezes, desenvolvida por mais de uma pessoa. Mesmo uma 
direção única conta com a participação de vários assistentes.
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Por se tratar de uma obra coletiva e que envolve em sua produção vários elementos, 
esses se subordinam a alguns princípios que criam as relações entre eles. A obra de arte 
se define e se constrói a partir de certas convenções e, segundo Bordwell e Thompson 
(2013, p. 127), “[...] dentro dessas convenções, cada obra de arte tende a definir seus 
próprios princípios formais específicos”. Na definição da forma de um filme, surgem 
cinco princípios, que a determinam: função; similaridade e repetição; diferença e 
variação; desenvolvimento; e unidade/não unidade.

Princípio da função

Todo elemento fílmico, seja ele estilístico ou narrativo, desempenha uma função 
dentro do filme, contribuindo para a definição da forma fílmica. Quando assistimos 
a um filme no qual há um predomínio de determinada cor, essa cor tem uma função 
específica no estilo ou na própria narrativa fílmica. Por exemplo, o filme A Lista de 
Schindler (Schindler’s List, 1993, EUA), de Steven Spielberg, foi produzido em preto e 
branco, mas num determinado momento vemos nazistas levarem uma criança judia, 
ela veste um casaco vermelho. A cor vermelha surge nesse ponto do filme, mas logo 
desaparece. Até que, num outro momento, a reencontramos, no mesmo casaco, agora 
num amontoado de corpos executados. O vermelho não aparecerá mais e nenhuma 
outra cor foi usada no filme. O uso da cor vermelha tem a função de identificar um 
personagem (não central) que representa a frieza das execuções nos campos de 
concentração da Segunda Guerra Mundial.

Da mesma forma que no exemplo anterior o elemento cor tem uma função 
específica, outros elementos, como o som, o enquadramento, a iluminação, a 
fotografia, os planos e os próprios personagens, também desempenham funções 
ligadas à narrativa ou ao estilo fílmico.

Princípio da repetição e similaridade

A Repetição é um recurso muito utilizado nos filmes, desde o surgimento do Cinema, 
pois enfatiza um fato importante para a narrativa, um personagem fundamental para a 
trama, um lugar, um objeto, e assim por diante. Segundo Bordwell e Thompson (2013, 
p. 129), “[...] a repetição é a base para a compreensão de qualquer filme”. A repetição 
nos permite identificar e recordar elementos essenciais para o entendimento da 
narrativa fílmica. Bordwell e Thompson (2013) usam o termo motivo para descrever 
todo e qualquer elemento significativo repetido num filme, desde um diálogo até uma 
posição da câmera.
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Já o recurso da similaridade é utilizado quando a forma fílmica tem a necessidade 
estabelecer uma comparação entre dois ou mais elementos distintos, realçando 
alguma característica importante da narrativa. Se, por exemplo, numa trama policial, o 
assassino tem uma determinada característica emocional e a narrativa mostra outros 
personagens que, mesmo não sendo assassinos, apresentam essa característica, a 
forma fílmica estabelece o que Bordwell e Thompson (2013) chamam de paralelismo. 
Neste caso, o paralelismo pode reforçar que qualquer um, ou qualquer outro dos 
personagens, pode ser um assassino.

Os motivos ajudam na criação do paralelismo, pois quando um elemento se repete 
em cenas diferentes, ele estabelece uma similaridade entre momentos distintos da 
narrativa, ou seja, cria um paralelismo. Assim, por exemplo, num filme de suspense, 
o suspense aumenta quando um elemento reaparece indicando que algo está para 
acontecer. Esse efeito pode ser utilizado com a mesma eficiência numa comédia ou 
num filme de ficção científica.

Princípio da diferença e variação

O princípio da diferença se baseia nos pontos distintos entre dois elementos 
similares que acabam por criar um contraste que realça as características de um e de 
outro. Podemos pensar no antagonista e no protagonista de um filme. Um dá destaque 
ao outro, um reforça as características do outro.

As personagens precisam ser diferenciadas, os ambientes, 
delineados, e os diferentes momentos ou atividades, 
estabelecidos. Mesmo numa imagem, é preciso distinguir as 
diferenças na tonalidade, na textura, na direção e na velocidade 
do movimento, e assim por diante. A forma precisa de um plano 
de fundo estável de similaridade e repetição, mas também exige 
que diferenças sejam criadas (Bordwell; Thompson, 2013, p. 133).

Elementos fílmicos, como a cor, o som, os cenários e mesmo planos e 
enquadramentos, são usados para diferenciar e salientar determinadas situações 
narrativas. No filme Corra, Lola, Corra, nas três situações que envolvem o dinheiro que 
o casal de protagonistas precisa, a cor da sacola onde está o dinheiro muda, variando 
entre o vermelho, o verde e o dourado. A diferença de cor representa as diferentes 
situações vividas.

Enquanto a diferença é mais evidente, pois tem a função de gerar o contraste 
e tornar certas características do elemento mais perceptíveis, a variação é menos 
perceptível, exigindo do espectador um olhar mais atento para certos detalhes, que 
muitas vezes irão apontar para uma transição de tempo, emoções, espaço ou algo 
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similar. As variações podem ser percebidas, por exemplo, na trilha sonora de um 
filme, quando a música dá um tom dramático ou cômico para uma determinada cena. 
Outro exemplo são as variações de luz ou de enquadramento, que permitem que a 
narrativa identifique para o espectador a intenção de um personagem ou o seu estado 
emocional. Tanto a diferença quanto a variação representam um princípio que dá à 
narrativa fílmica uma determinada dinâmica.

Princípio do desenvolvimento

O princípio do desenvolvimento de um filme está relacionado à dinâmica do 
filme, como o espectador o percebe do início ao fim, seu envolvimento com a obra 
fílmica. O desenvolvimento do filme assemelha-se a um processo de pesquisa, no 
qual partimos de uma pergunta para chegarmos a uma resposta, passando por um 
processo que nos encaminha do início ao fim. Assim, um filme pode ser segmentado 
para um melhor entendimento. A segmentação é, em muitos casos, equivalente a 
divisão em cenas ou capítulos (como os DVD’s apresentavam), dos créditos iniciais 
aos créditos finais. Segundo Bordwell e Thompson (2013), com a segmentação 
de um filme, podemos ver o padrão que percebemos de forma intuitiva quando 
assistimos a ele.

Cada filme apresenta uma forma própria de desenvolvimento, definida em 
maior parte pelo roteiro, e em menor parte pela edição. Filmes que apresentam uma 
narrativa linear apresentarão um desenvolvimento também linear, obedecendo 
uma dinâmica que, provavelmente, apresentará os personagens e seus cenários, 
problematizará as ações, apresentará as possíveis respostas e encaminhará a trama 
para um desfecho. O desenvolvimento do filme condicionará o envolvimento do 
espectador.

Filmes como Crepúsculo dos Deuses (Sunset Boulevard, 1950, EUA), de Billy 
Wilder, e Cidadão Kane, de Orson Welles, que iniciam a sua narrativa pelo final 
da trama, apresentam o seu desenvolvimento a partir de flashbacks. Por isso, sua 
eficiência para prender a atenção e o interesse do espectador está justamente na 
forma como o roteiro apresenta esses flashes, já que o final do filme é a primeira 
coisa a ser apresentada. Essa inversão entre início e fim já é uma forma diferenciada 
e dinâmica de narrativa fílmica. Segundo Bordwell e Thompson (2013, p. 135), “[...] 
a maioria dos filmes de longa-metragem são compostos por vários padrões de 
desenvolvimento”. Esses padrões podem ser estabelecidos também pelos gêneros 
cinematográficos. Por exemplo, filmes de suspense, por via de regra, têm como 
padrão desvendar o mistério somente no fim do filme; já para os musicais, o padrão 
costuma ser encerrar com um grande número.
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Princípio da unidade e não unidade

Os filmes representam um sistema integrado de elementos, no qual todos os 
elementos estão relacionados. Um personagem não aparece num filme se ele não 
estiver, de alguma forma, integrado à narrativa do filme. A figuração tem seu papel 
no contexto da história, por exemplo mostrar que um personagem mora em certo 
local, habitado por um determinado grupo de pessoas, contribuindo, assim, para a 
caracterização desse personagem. Nada num filme está lá por acaso. Ainda que, às 
vezes, muitos dos detalhes de cenografia, figurinos e trilha sonora não sejam percebidos 
pelo espectador, eles estão presentes e formam o que se chama de unidade do filme.

Segundo Bordwell e Thompson (2013, p. 137, grifo nosso), “[...] quando todas as 
relações que percebemos em um filme estão claras e parcimoniosamente entrelaçadas, 
dizemos que o filme tem unidade”. Quando um filme apresenta unidade, ele proporciona 
ao espectador sensações de completude e realização. O espectador não se frustra com 
a obra, ainda que algumas vezes o final da trama não tenha sido aquele idealizado por 
ele. Em alguns casos, os filmes, ainda que muito bem estruturados e realizados, deixam 
certas lacunas para o espectador. Na fase de pré-produção algumas cenas podem ser 
previstas e filmadas, porém, na pós-produção, na fase de montagem do filme, essas 
cenas podem ser cortadas, gerando o que o espectador chama, ingenuamente, de erro 
de gravação. Um exemplo disso, citado por Bordwell e Thompson, está no clássico O 
Mágico de Oz (Wizard of Oz, 1939, EUA) de Victor Fleming.

Em certo momento de O Mágico de Oz, a bruxa diz ter atacado 
Dorothy e seus amigos com insetos, mas tais insetos nunca 
foram mostrados e a fala da bruxa se torna confusa. Na verdade, 
uma sequência mostrando um ataque de abelhas havia sido 
originalmente filmada, mas posteriormente foi cortada na versão 
final. A fala da bruxa em relação ao ataque de insetos fica, dessa 
forma, sem motivação (Bordwell; Thompson, 2013, p. 138).

Se um filme apresentar várias quebras na sua unidade, ele pode ser considerado 
de má qualidade, pois isso pode significar que alguns pontos da narrativa ficaram sem 
resposta ou, ainda, que a supressão de cenas acarretou uma quebra na narrativa. Por 
outro lado, essa quebra causada pela não unidade do filme pode ser usada para delinear 
uma proposta estilística ou estética. Um filme surrealista nos conduz a um pensamento 
de não unidade, pois é uma obra que não tem compromisso com a coerência de uma 
narrativa linear, pelo contrário, sua unidade está justamente na quebra da linearidade.

O Um Cão Andaluz (Um Chien Andalou, 1929, França), de Luis Buñel, é 
considerado a obra prima do surrealismo. Sua narrativa é pautada pelo manifesto 
do surrealismo, escrito pelo poeta francês André Breton (1896-1966), que propunha 
uma arte baseada na ausência de razão e livre de uma preocupação estética ou 
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moral. O filme apresenta personagens que entram e saem de cena sem um sentido 
específico, elementos cênicos que não se justificam, desordem cronológica, entre 
outras situações que nos levariam a entender o filme como uma obra sem unidade. 
Porém, a proposta surrealista está justamente nessa aparente falta de unidade. 
Isto quer dizer que um filme surrealista ou com uma estética surrealista tem sua 
unidade definida pela aparente falta de unidade.

A unidade poderá ser quebrada acidentalmente, por erros de continuidade e 
montagem, ou de forma programada e consciente, como proposta estilística ou estética 
de um filme. Quando um diretor usa a falta de unidade momentânea, aquela que 
acontece num momento específico da narrativa, ele contribuiu para que o espectador 
consiga expandir padrões e significados temáticos que envolvem a obra. No entanto, 
em geral, o espectador está acostumado aos filmes que têm uma unidade bem definida 
e tende a rejeitar a falta de unidade, como se ela significasse ausência de sentido e, 
consequentemente, dificuldade para compreensão. Por isso, podemos pensar a 
unidade ou a não unidade como um princípio que define não só a forma de um filme, 
mas principalmente como será a recepção desse filme por parte do público.

Sobre os filmes...

Quando assistimos a um filme, geralmente o fazemos como uma coisa trivial, banal, 
já incorporada ao nosso cotidiano. A história dos filmes já tem mais de um século, e o que 
tem prevalecido na apreciação fílmica da grande massa que os consome é, em especial, 
o impacto de efeitos visuais e sonoros, além de um bom roteiro. Quando pensamos 
no Cinema como uma produção artística de autoria coletiva, basicamente associada 
à indústria do entretenimento e que teve um grande desenvolvimento técnico e 
tecnológico desde seu surgimento no final do século XIX, acabamos por esquecer que o 
produto que vemos à nossa frente é fruto de uma linguagem. Uma linguagem construída 
a partir de certas especificidades e de elementos que foram sendo aprimorados no 
decorrer de mais de 120 anos. A combinação eficiente de elementos como a fotografia, 
o enquadramento, a montagem, o som, entre outros, é o que determina a qualidade de 
uma obra de arte cinematográfica. Um filme, independente de seu gênero, é constituído 
de uma narrativa que determina um estilo e uma forma.

Assim como uma pintura ou uma música, um filme sempre terá um público 
específico, um público para o qual foi produzido. A maneira como os elementos 
compositivos de um filme se relacionam determina o sentido desse filme e como o 
espectador irá recebê-lo. Porém, o que o Cinema apresenta como essencial em sua 
constituição é, desde seu início, a força da imagem em movimento. O que a história 
dessa linguagem artística e comunicacional nos tem apresentado, desde o final do 
século XIX, é um arranjo de elementos específicos que dão origem às imagens que, 
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ainda hoje, independente das interfaces que as propagam, seduzem e fascinam as 
pessoas diante de uma tela.
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