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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo estudar e identificar as apropriações narrativas e 

estéticas na construção de um material audiovisual. Com isso, propõe-se a identificar 

aspectos, tanto narrativos quanto estéticos, presentes na segunda versão da telenovela O Rebu, 

exibida em 2014 pela Rede Globo, que remetam ao estilo cinematográfico do diretor britânico 

Alfred Hitchcock. Para alcançar tal objetivo, construiu-se um referencial teórico com base na 

literatura especializada, reunindo desde o surgimento do audiovisual com o cinema, a história 

da produção audiovisual brasileira, a carreira e elementos recorrentes que constituem o estilo 

cinematográfico do diretor Alfred Hitchcock, separadas em três categorias de análise: 

referente à narrativa, referente aos personagens e referente à estética. 

 

Palavras-chave: Hitchcock; Estilo Cinematográfico; Audiovisual; Telenovela; Apropriações. 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to study and identify narrative and aesthetic appropriations in the 

construction of an audiovisual material. With this, it is proposed to identify aspects, both 

narrative and aesthetic, present in the second version of the soap opera The Party, shown in 

2014 by Rede Globo, which refer to the cinematographic style of the British director Alfred 

Hitchcock. In order to achieve this goal, a theoretical reference was built based on the 

specialized literature, bringing together from the emergence of the audiovisual with the 

cinema, the history of the Brazilian audiovisual production, the career and recurring elements 

that constitute the cinematographic style of director Alfred Hitchcock, separated in three 

categories of analysis: referring to the narrative, referring to the characters and referring to the 

aesthetics. 

 

Keywords: Hitchcock; Movie Style; Audiovisual; Soap Opera; Appropriations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O cinema nasceu de vários experimentos que, como exposto por Foiret; Brochard 

(1995), culminaram com a invenção do cinematógrafo1, pelos irmãos Lumiére, exibido ao 

público pela primeira vez em 1895. Naquela época apenas eram registradas cenas do 

cotidiano. Por volta de 1900, George Méliès inaugura o cinema de ficção. Noções de enredo, 

narrativa e estética cinematográfica também surgem com o realizador, que, por ter suas raízes 

no teatro de ilusionismo, mostrou uma atenção especial para cenários, figurinos e 

caracterização de suas personagens. Seus filmes costumavam tratar-se de adaptações da 

literatura e peças teatrais.  

A partir dessas apropriações estéticas e narrativas, feitas por Méliès, vindas do teatro e 

da literatura, o cinema passou a produzir conteúdo próprio e a desenvolver-se como arte. 

Lima (2007) afirma que, se os primeiros experimentos audiovisuais buscaram referências em 

outras expressões artísticas, em um determinado momento, eles passaram a  buscar 

referências partindo de suas próprias experiências. As obras passariam então a ser 

influenciadas não apenas pelas tradições das outras artes, mas por sua própria tradição.  

Na década de 1910, o cinema se torna uma indústria, que cresceu rapidamente, 

principalmente após estúdios se instalarem e vários filmes serem rodados em um subúrbio de 

Los Angeles, hoje conhecido como Hollywood. Com condições geográficas e climáticas 

favoráveis para a produção  e com o sucesso de bilheteria, o cinema dos EUA passou a 

produzir cada vez mais filmes. Nesse contexto, Bergan (2007) conta que as obras passam 

então a explorar temas semelhantes, fazendo com que atores tenham sua imagem trabalhada 

através do Star System2. Esse sistema visava, como descrito por Avelino; Flório (2015) uma 

construção artificial do tipo de homem ou mulher com a personalidade desejada para impor na 

tela cinematográfica. A estrela seria então, um objeto de desejo fabricada através de recursos 

estéticos como maquiagem, ângulos fotográficos muito bem estudados. 

No Brasil, o cinema não demorou a chegar. Apenas um ano após a primeira exibição, 

apresentada em Paris pelos irmãos Lumiére, o primeiro filme é exibido no Rio de Janeiro, 

                                                 
1
  Aparelho capaz de registrar e projetar imagens em 16 quadros por segundo, dando a possibilidade de exibi-las 

em movimento.  
Disponível em:http://www.sul21.com.br/jornal/o-dia-em-que-os-irmaos-lumiere-apresentaram-o-cinema-ao-

mundo/Acessado em 05/07/2016. 
2
 Assim chamado o sistema de "fabricação" de estrelas que encantam as platéias. Nele, o ídolo costuma encarnar 

papéis fixos, repetindo atuações que o tenham consagrado. 
Disponível em: http://www.webcine.com.br/historia1.htmAcessado em 05/07/2016. 

http://www.sul21.com.br/jornal/o-dia-em-que-os-irmaos-lumiere-apresentaram-o-cinema-ao-mundo/
http://www.sul21.com.br/jornal/o-dia-em-que-os-irmaos-lumiere-apresentaram-o-cinema-ao-mundo/
http://www.webcine.com.br/historia1.htm


12 

 

 

obtendo sucesso de público. O primeiro registro em filme brasileiro, entretanto, só foi 

produzido em 1898 pelos irmãos Segreto3, mostrando apenas a chegada do navio Brésil, como 

os primeiros registros dos irmãos Lumiére. Contudo, o cinema nacional só passou a ter uma 

identidade a partir da década de 30, com as chanchadas cariocas. Sobre as Chanchadas 

Cariocas Lyra (2007) diz que foram constituídas a partir de uma coletânea de gêneros já 

conhecidos pelos espectadores brasileiros, como  melodrama, drama romântico, aventura, 

policial, musical, todos sempre acompanhados do clima de carnaval e da comédia.  

Desde então, a produção de obras cinematográficas no país passou por alguns 

movimentos marcantes como o Cinema Novo, movimento de vanguarda liderado por jovens 

cineastas como Glauber Rocha4, que, assim como a Nouvelle Vague5, tratava de temas que 

contivessem alguma crítica social. No entanto, o que mais é produzido em nosso país é para a 

televisão. A televisão foi trazida para o Brasil em 1950, por Assis Chateaubriand6, fundador 

da TV Tupi7. Dentre os diversos programas televisivos brasileiros, o que possui maior 

projeção e investimento é a telenovela. Sobre esse formato audiovisual, Mattos (1990) 

salienta que elas vem sido inclusive objetos de estudo desde a segunda metade da década de 

60. 

É possível notar que, tanto na tv quanto no cinema, cada realizador constrói um estilo 

de mostrar imagens e narrativas. No campo cinematográfico, o britânico Alfred Hitchcock foi 

um dos mais criativos e inovadores de sua época, desenvolvendo e aperfeiçoando diversas 

técnicas na linguagem cinematográfica. Seus filmes procuravam ser menos intelectuais e mais 

emocionais, pois Hitchcock, antes de qualquer outra coisa, buscava envolver o espectador na 

narrativa de seus filmes e fazer com que se identificassem com suas personagens.  

                                                 
3
 Pascoal e Afonso Segreto foram os responsáveis pela realização do primeiro filme captado em solo brasileiro. 

Pascoal era dono do Salão de Novidades Paris no Rio e mandou o irmão Afonso para o exterior em busca de 

novos filmes para serem exibidas no seu salão este voltou com uma película filmada no Brasil. 
Disponível em: http://www.historiadocinemabrasileiro.com.br/afonso-segreto/Acessado em 05/07/2016. 
4
 Um dos mais importantes nomes do cinema brasileiro,seu lema era "uma ideia na cabeça e uma câmera na 

mão". Rocha deu nova identidade nova ao cinema brasileiro. 
Disponível em: https://www.cineclick.com.br/noticias/ha-31-anos-morria-glauber-rocha Acessado em 

05/07/2016. 
5
 Movimento do cinema francês, cuja tradução significa Nova Onda. Surgiu no final dos anos 50 com um grupo 

de jovens críticos de cinema da revista Cabiers du Cinema. Tendo François Truffaut como líder.  
Disponível em: http://culture-se.com/noticias/135/nouvelle-vague-a-revolucao-da-estetica-na-arte-de-fazer-

cinema Acessado em 05/07/2016. 
6
 Dono de um império jornalístico, chegou a reunir dezenas de jornais, revistas e estações de rádio, foi também 

pioneiro da televisão no Brasil, criando a TV Tupi em 1950. 
Disponível em: http://educacao.uol.com.br/biografias/assis-chateaubriand.htm Acessado em 05/07/2016. 
7
 Inaugurada em 1950, foi a primeira rede de televisão do Brasil. 

Disponível em:  http://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,ha-60-anos-era-inaugurada-a-tv-tupi-primeira-

emissora-de-tv-do-brasil,611809 Acessado em 05/07/2016. 

http://www.historiadocinemabrasileiro.com.br/afonso-segreto/
https://www.cineclick.com.br/noticias/ha-31-anos-morria-glauber-rocha
http://culture-se.com/noticias/135/nouvelle-vague-a-revolucao-da-estetica-na-arte-de-fazer-cinema
http://culture-se.com/noticias/135/nouvelle-vague-a-revolucao-da-estetica-na-arte-de-fazer-cinema
http://educacao.uol.com.br/biografias/assis-chateaubriand.htm
http://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,ha-60-anos-era-inaugurada-a-tv-tupi-primeira-emissora-de-tv-do-brasil,611809
http://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,ha-60-anos-era-inaugurada-a-tv-tupi-primeira-emissora-de-tv-do-brasil,611809
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Os personagens hitchcockianos tinham sempre perfis psicológicos aprofundados. 

Como destacado por Torres (2012), nos filmes do diretor era sempre possível encontrar 

alguns arquétipos como a Loira Gélida, o Herói acusado injustamente e o Vilão. Hitchcock 

percebeu ainda no início da carreira que o som, como parte integrante do filme, contribuía 

para captar a atenção dos espectadores  

Desde os seus primeiros filmes sonoros que Hitchcock tratou o som como uma 

nova dimensão de expressão cinematográfica e a prova está na íntima relação entre 

os elementos que compõem os seus filmes, desde a montagem à música ou ao 

diálogo e até ao uso do silêncio em si como elemento criador de tensão, 

expectativa ou controlo. (GONÇALVES, 2014, p. 57) 
 

Além disso, como destacado por Abade (2014) foi pioneiro em marketing pessoal, 

tornando sua imagem conhecida pelo público através de aparições em seus filmes. A autora 

destaca que, dessa forma, ele ficou conhecido por sua imagem, e não apenas por seu trabalho 

por detrás das câmeras. Neste contexto e, a partir do exposto anteriormente, o presente 

trabalho se propõe a responder a seguinte pergunta: é possível encontrar referências na 

segunda versão da telenovela O Rebu que remetam ao estilo do cineasta britânico Alfred 

Hitchcock?  

Para responder a tal questionamento, propõe-se se identificar os elementos da 

linguagem audiovisual que caracterizam o estilo narrativo e estético do diretor britânico, 

Hitchcock, inseridos  na segunda versão da telenovela O Rebu, exibida pela Rede Globo em 2014. 

Logo, estabeleceu-se como metas os seguintes objetivos específicos: 

1. Identificar as principais técnicas da linguagem audiovisual (narrativa e estética) que 

caracterizam o estilo cinematográfico de  Alfred Hitchcock. 

2. Identificar aspectos do estilo Hitchcock na segunda versão da telenovela O Rebu. 

3. Interpretar as apropriações do estilo de  Hitchcock no contexto da segunda versão da 

telenovela O Rebu. 

Logo, levando-se em conta que Aumont; Marie (2003, p. 117), em seu Dicionário 

Teórico e Crítico de Cinema, dizem à respeito de linguagem cinematográfica: “Ver um filme 

é, antes de tudo, compreendê-lo, independentemente de seu grau de narratividade”. Para 

compreender um filme é necessário, primeiramente, entender como ele foi construído. Para 

isso, pode-se perceber que o audiovisual é elaborado a partir de apropriações estéticas e 

narrativas, além de que, mais do que uma forma de entretenimento, é também uma rica fonte 

de referência visual e cultural para o publicitário, que busca inspiração para a criação de peças 

impressas, VTs, entre outros.  
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O cineasta britânico Alfred Hitchcock revolucionou a indústria cinematográfica 

através de suas diversas experimentações, que sempre buscavam envolvimento com o público, 

como por exemplo matar a protagonista no primeiro terço do filme em Psicose (1960), o que 

gerou curiosidade sobre andamento do enredo até o desfecho da película. À respeito disso, o 

próprio diretor disse em uma entrevista dada para Truffaut (1986, apud ABADE, 2014) que 

fez questão de matar a estrela do filme no primeiro terço, pois isso tornaria o assassinato 

inesperado.  

Além do mais, o diretor mostrou um grande cuidado e dedicação em todas as fases de 

produção de seus filmes, desde a roteirização e composição do perfil psicológico de suas 

personagens, até os figurinos que usavam, a composição dos cenários e a maneira como o som 

iria pontuar cada cena. Sobre os figurinos Torres (2012) diz que quando Hitchcock não estava 

completamente satisfeito com as roupas de suas atrizes, ia pessoalmente com elas até lojas 

que considerava de bom gosto, para comprar as roupas que julgava adequadas. 
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2. LINGUAGEM AUDIOVISUAL 

 

A linguagem audiovisual, tal qual conhecemos hoje, teve seu início com a invenção do  

cinematógrafo8, aparelho criado pelos irmãos Lumière9 e cujo nome deriva das palavras 

gregas kinema (movimento) e graphein (descrição), assim, o principal objetivo do 

cinematógrafo, como a fotografia, era registrar o cotidiano, com a diferença de que com o 

mesmo obtia-se imagens em movimento, não estáticas. A primeira grande apresentação dessa 

nova tecnologia marca a mudança da forma de expressão do que hoje conhecemos por 

audiovisual. Em Paris, na adega do Grand Café10, um pequeno número de pessoas (apenas 35) 

assistia à primeira exibição pública de imagens em movimento com ingresso  pago. 

Puramente documentais, os filmes apresentados ao público naquele dia mostravam cenas do 

cotidiano urbano. Foiret; Brochard (1995) descrevem que: 

Estupefatos, os espectadores assistem, fascinados a esta espécie de teatro em 

imagens. No início, descobrem a saída de uma fábrica. A cena se passa em Lyon. 

Depois, um bebê está tomando banho. [...] aparece, a seguir, o lago das Tulherias, 

em Paris. E de repente, um grito de susto: um trêm vem rodando e avança na 

direção do público. No escuro, algumas pessoas até se levantam da cadeira. Mas 

outros os acalmam: está tudo bem. (FOIRET; BROCHARD,1995, p. 10).  
 

A partir dessa primeira exibição, o cinema então passa a ser conhecido ao redor do 

mundo, não limitando-se apenas à França, pois, como ressaltado por Foiret; Brochard (1995), 

graças às suas boas relações comerciais, os irmãos Lumiére passam a fazer demonstrações de 

seu aparelho em países como Inglaterra, Bélgica, Estados unidos, México, Japão, Rússia, 

entre outros. George Méliès11, adquiriu um cinematógrafo e começou a produzir seus próprios 

filmes. Tendo suas raízes no teatro de ilusionismo, Méliès passa a utilizar em seus filmes, 

além de enredos fictícios e teatrais, trucagens e cenários elaborados para a construção de suas 

obras, dando início ao cinema de ficção. Para  Bordwell (2013), os filmes de Méliès foram um 

                                                 
8
 Aparelho capaz de registrar e projetar imagens em 16 quadros por segundo, dando a possibilidade de exibi-las 

em movimento. Disponível em:             http://www.sul21.com.br/jornal/o-dia-em-que-os-irmaos-lumiere-

apresentaram-o-cinema-ao-mundo/Acessado em 05/07/2016. 
9
 August e Louis Lumiére foram inventores franceses, pioneiros na fabricação de equipamentos fotográficos. 

http://escola.britannica.com.br/article/483343/irmaos-LumiereAcessado em 05/07/2016. 
10

 Café localizado em Paris e famoso por ter sido o local para a primeira exibição pública de um filme dos 

irmãos Lumière em 28 de dezembro de 1895. O prédio original ficava no número 14 do Boulevard des 

Capucines, atualmente se localiza no número 04 do mesmo boulevard. 
Disponível em: http://viagemdecinema.blogspot.com.br/2014/07/le-grand-cafe-o-palco-da-

primeira.htmlAcessado em 05/07/2016. 
11

 Ilusionista e ator de teatro, considerado o mestre dos efeitos especiais. 
Disponível em: http://obviousmag.org/archives/2009/06/georges_melies.htmlAcessado em 05/07/2016. 

http://www.sul21.com.br/jornal/o-dia-em-que-os-irmaos-lumiere-apresentaram-o-cinema-ao-mundo/
http://www.sul21.com.br/jornal/o-dia-em-que-os-irmaos-lumiere-apresentaram-o-cinema-ao-mundo/
http://escola.britannica.com.br/article/483343/irmaos-Lumiere
http://viagemdecinema.blogspot.com.br/2014/07/le-grand-cafe-o-palco-da-primeira.html
http://viagemdecinema.blogspot.com.br/2014/07/le-grand-cafe-o-palco-da-primeira.html
http://obviousmag.org/archives/2009/06/georges_melies.html
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passo decisivo no afastamento do mero registro de imagens e passam a ter fins de 

entretenimento.  

Nesse contexto, o cinema buscou referências para a construção de sua narrativa e 

estética. No começo, as referências vinham da fotografia, dos espetáculos teatrais e dos 

enredos literários para sua composição: 

Georges Méliès fará seus truques a partir de efeitos que buscaram referências nos 

processos fotográficos e toda a mise en scène restringia-se exclusivamente a uma 

única ambientação, um único cenário, como uma caixa cênica do teatro, com uma 

câmera fixa que basicamente se encarregava do registro. Ocorria uma relação entre 

o espectador e a tela semelhante ao teatro, em que a câmera era posicionada com a 

intenção de apresentar uma visão de um espectador imaginário sentado na platéia. 

(LIMA, 2007, p. 1) 
 

Ao mesmo tempo, os irmãos Lumière, por não acreditarem no futuro no cinema, 

venderam em 1900 suas participações comerciais para Charles Pathé12, o que abriu caminho 

para a evolução comercial em grande escala e domínio inicial da produção cinematográfica 

francesa. Sobre isso, Matta (2008) afirma que antes da Primeira Guerra Mundial a Pathé se 

consolidou e permaneceu como a maior produtora do mundo, chegando a fornecer para a 

Inglaterra cerca de 40% do total de filmes exibidos, enquanto os Estados Unidos ficava em 

segundo lugar, com 30%. Com a indústria cinematográfica se desenvolvendo, a padronização 

de elementos de uma linguagem cinematográfica vai se constituindo. 

 

2.1 Planos, cenas e narrativa: 

 

Os princípios básicos da linguagem cinematográfica estão nos elementos que 

constituem sua imagem e narrativa, ou seja, os planos e enquadramentos, cenas e sequências. 

Rodrigues (2007) define plano como sendo uma imagem entre dois cortes, ou melhor, o 

tempo de duração entre o ligar e desligar a câmera a cada vez. Outra definição do que seria 

um plano também está relacionada ao enquadramento que, segundo Martin (2011), seria o que 

constitui o primeiro aspecto da participação criadora da câmera no registro de imagens, que 

transformaria a realidade exterior em matéria artística. Seria a composição do conteúdo da 

imagem, um   recorte da realidade. Ou seja, a maneira como o diretor decupa13 e organiza o 

fragmento apresentado à objetiva da câmera, que assim irá aparecer na tela.  

                                                 
12

 Empresário e produtor francês, pioneiro na exploração da recém surgida indústria cinematográfica.  
Disponível em: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pathe_charles.htmAcessado em 05/07/2016. 
13

 Decoupagem vem do francês découpage, que deriva do verbo découper, cujo significado é recortar. No 

cinema é a divisão do planejamento de uma filmagem em planos e cortes. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pathe_charles.htm
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Uma cena seria o conjunto de planos, sempre que muda o ambiente ou o tempo em que 

a cena se passa, a mesma muda. E, por fim, sequência, que seria um conjunto de cenas. Para a 

concepção de um filme, são escolhidos quais serão os quadros e ângulos mais adequados para 

despertar as sensações desejadas no espectador, para isso, ele deve decupar as cenas quadro a 

quadro e organizá-las em um storyboard14. 

A partir desses elementos da linguagem cinematográfica, o que organiza e dá ritmo 

aos planos, transformando-os em cenas e sequências, é a montagem. De acordo com Aumont; 

Marie (2003), pode-se dizer que a montagem trata-se unicamente de colar fragmentos de 

filme, um após o outro, em uma ordem determinada, cujo comprimento foi igualmente 

determinado de antemão. Pode-se dizer que a montagem cinematográfica é o que dá unidade e 

ritmo ao filme. É ela a responsável por unir os fragmentos iniciais do filme: 

A essência de sua narrativa reside na formação dessa imagem, na criação e na 

composição de seus planos, cenas e sequências. Os planos são todas as tomadas 

estabelecidas por enquadramentos e cortes específicos que possuem uma 

unidade de tempo predeterminado e uma ação contínua sem interrupção. 

Sempre que a câmera interrompe sua atividade para captar outro plano, haverá 

um corte, determinando, assim, que um plano está sempre compreendido entre 

dois cortes. (ZANIL, 2009, p. 142) 
 

Nos Estados Unidos, Edwin S. Porter15 percebeu que poderia tornar seus filmes mais 

dinâmicos através de uma organização em diferentes planos, o que o levou a realizar o filme 

Life of an American Fireman (1902), onde experimentou uma montagem justaposta. Canelas 

(2010) defende que ao fazer isso, pela primeira vez na história do cinema, um plano dependia 

de uma relação com outros planos, não possuía um significado próprio. Porter realizou em 

1903 o primeiro western, chamado The Great Train Robbery. A montagem nesse filme, 

contribui para a estrutura narrativa da trama, criando uma identidade na mesma e “dentro da 

imagem, analisou também o espaço e estabeleceu relações entre distintos elementos. Além 

disso, relacionou imagens individuais entre si, alcançando a continuidade temporal, espacial e 

emocional” (CANELAS, 2010, p. 2). 

                                                                                                                                                         
Disponível em: http://www.infoescola.com/cinema/decupagem/Acessado em 05/07/2016. 
14

 Uma espécie de história em quadrinhos de como ficará o filme. Seu principal objetivo é transpor as cenas do 

roteiro para quadros dinâmicos e de fácil visualização. 
Disponível em: http://modelosdestoryboards.blogspot.com.br/p/o-que-e-um-storyboad.htmlAcessado em 

05/07/2016. 
15

 Diretor americano, desenvolveu equipamentos e criou as bases da linguagem cinematográfica utilizadas até os 

dias atuais.  
Disponível em: http://www.estudioki.com.br/historia-cinema-edwin-s-porter-1870-1941/Acessado em 

05/07/2016. 

http://www.infoescola.com/cinema/decupagem/
http://modelosdestoryboards.blogspot.com.br/p/o-que-e-um-storyboad.html
http://www.estudioki.com.br/historia-cinema-edwin-s-porter-1870-1941/
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Ainda nos Estados Unidos, David W. Griffith16 aperfeiçoou a montagem narrativa 

criada por Porter, no entanto, como descrito por Canelas (2010), quando Porter mudava de um 

plano para o outro era por razõe físicas, já Griffith, o fazia por razões dramáticas, ou seja, ele 

recorria a justaposição de planos para criar um maior impacto dramático, mostrando, por 

exemplo, algum objeto pormenor ao espectador que permitisse aumentar o interesse do drama 

em determinado momento. 

Na Rússia, após a revolução de 1917, embora influenciados por Griffith, os cineastas 

russos se preocupavam com a função dos seus filmes na luta revolucionária. Canelas (2010) 

diz que, na União Soviética o cinema não era um simples entretenimento como nos Estados 

Unidos, mas um meio usado para ensinar e fazer propaganda política. Para a realização dessa 

tarefa, em 1919, foi criada a Faculdade de Cinema  em Moscov, onde começaram a analisar as 

técnicas de Griffith e experimentar novas técnicas de montagem.  

Lev Kulechov, Vsevolod Pudovkin, Sergei Eisenstein e Dziga Vertov foram os 

cineastas da União Soviética mais famosos devido aos seus estudos sobre as 

técnicas da montagem cinematográfica, expondo diversas teorias acerca das 

possibilidades narrativas, expressivas e plásticas deste recurso. (CANELAS, 2010, 

p. 5) 
 

Cada um dos cineastas e montadores russos contribuíram com seus experimentos para 

o desenvolvimento da montagem cinematográfica. Lev Kuleshov17 inovou com o seu famoso 

experimento que consistia na intercalação de um plano inexpressivo e neutro de um ator com 

outros três planos distintos de um prato de sopa em cima de uma mesa, um caixão com uma 

mulher morta e uma criança brincando com uma boneca. A experiência, conhecida como 

“Efeito Kuleshov” provou que uma imagem não tem sentido por si só, mas sim, que a 

contextualização dada pela montagem lhe daria significado.  

Vsevolod I. Pudovkin18, “estudou e analisou exaustivamente o trabalho de Griffith, 

tentando aperfeiçoar a teoria e a prática de comunicar ideias através do filme narrativo” 

(CANELAS, 2010, p. 6). Através da comparação do cinema e da literatura, constatou que a 

imagem, quando combinada com outras imagens através da montagem, funciona exatamente 

                                                 
16

 Diretor de cinema norte americano. Um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da indústria 

cinematográfica, foi ele o  criador do gênero Western. Disponível em: https://filmow.com/d-w-griffith-i-

a111859/Acessado em 05/07/2016. 
17

 Teórico e professor da Escola de Cinema de Moscou, montador e experimentador russo.  
Disponível em: http://g1.globo.com/platb/programaprofissaoreporter/tag/lev-kuleshov/Acessado em 05/07/2016. 
18

 Teórico e cineasta russo Pudovkin, tornou conhecido por interpretar de forma visual as motivações internas e 

as emoções das personagens de seus filmes. 
Disponível em: http://www.biomania.com.br/bio/conteudo.asp?cod=1900Acessado em 05/07/2016. 

https://filmow.com/d-w-griffith-i-a111859/
https://filmow.com/d-w-griffith-i-a111859/
http://g1.globo.com/platb/programaprofissaoreporter/tag/lev-kuleshov/
http://www.biomania.com.br/bio/conteudo.asp?cod=1900
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como as palavras que, quando unidas em uma frase, dão significado, vida e realidade artística. 

Para Pudovkin, a montagem é a base estética do filme.  

A partir dos experimentos soviéticos, que tiveram base no trabalho realizado por 

Griffith, desenvolveu-se e aperfeiçoou-se a montagem cinematográfica como um meio de 

incurtir dinamismo e ritmo ao filme, contribuindo para o crescimento da recém estabelecida 

indústria cinematográfica nos Estados Unidos. Bergan (2007) relata que, nos EUA, pouco 

antes da I Guerra Mundial, vários produtores independentes instalam-se em um subúrbio a 

oeste de Los Angeles, onde começou a se formar Hollywood. Tadioto et all (2010) o local, 

com espaço de sobra e clima favorável, era ideal para a realização de qualquer cena externa a 

que pretendesse um diretor gravar. Nesse período de formação e consolidação dos grandes 

estúdios em Hollywood, “Thomas Ince19 teve papel pioneiro no projeto do sistema de 

estúdios, que concentrava a produção em grandes instalações semelhantes à fábricas” 

(BERGAN, 2007, p. 19). Além do clima e espaço geográfico, Tadioto, et all (2010) 

contribuem explicando que vários aspectos contribuíram para que a Califórnia abrigasse os 

grandes estúdios e se tornasse um grande produtor de clássicos e estrelas mundialmente 

conhecidos nos dias de hoje. 

Após a primeira Guerra Mundial, em um momento de prosperidade econômica, o 

cinema dos Estados Unidos, “com o intuito de atrair pessoas de classes econômicas 

superiores, os filmes adotaram estratégias que definiram padrões estéticos para heróis e 

heroínas, trazendo finais felizes e repudiando tanto a marginalidade quanto a criminalidade” 

(TADIOTO et all, 2010, p. 62). Nesse contexto, Bergan (2007) reforça afirmando que os 

filmes começariam então a ser vendidos com temas e estruturas repetidos, o que levou a 

criação de gêneros cinematográficos, sendo, na época, os carros chefe o faroeste e a comédia. 

Nascia então, a estrutura narrativa clássica. Nesse contexto, Zanil contribui afirmando que: 

O cinema clássico possui uma curva dramática caracterizada por um começo, um 

meio e um fim bem-definidos, e sua segmentação respeita a distinção por blocos, 

estabelecendo uma divisão em etapas que permite uma visão clara dos 

acontecimentos narrativos, privilegiando-se uma tríade linear, que determina 

pontos distintos em um filme. (ZANIL, 2009, p. 133) 
 

À respeito da narrativa clássica, Zanil (2009) defende ainda que o roteiro segue um 

padrão industrial, onde uma narrativa linear (começo, meio e fim com no máximo algum 

                                                 
19

 Ator, roteirista, diretor e produtor de cinema estadunidense da época do cinema mudo. Conhecido como o pai 

dos filmes de faroeste, inventou diversos mecanismos utilizados na produção de cinema, introduzindo em 

Hollywood o conceito industrial de linha de montagem.  
Dispinível em:  http://www.tudosobreseufilme.com.br/2015/08/thomas-h-ince-biografia.htmlAcessado em 

05/07/2016. 

http://www.tudosobreseufilme.com.br/2015/08/thomas-h-ince-biografia.html
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flashback) é dosada equilibradamente com situações de tensão e relaxamento. A intenção do 

cinema clássico é, portanto, envolver o espectador e fazê-lo acreditar que o que é visto na tela 

é “real”, eliminando-se as lacunas causadas pelo corte da edição e transmitindo a sensação de 

tempo corrido. Com a narrativa clássica e os gêneros cinematográficos surge o star system. 

Sobre o star system Avelino; Flório (2015) definem a posição da estrela no star system como 

produto edificado para agradar, a beleza deve ser um dos ingredientes, exige que o astro ou 

estrela seja fabricada como estrela através de recursos como encenação, estética, maquiagem, 

fotos e ângulos muito bem estudados e calculados, trajes, cirurgias plásticas, entre outros. A 

estrela seria então uma construção artificial, o star system, criaria o tipo de homem ou mulher 

com a personalidade desejada para impor na tela cinematográfica. Seguindo a mesma linha de 

pensamento, Bergan diz que: 

Os estúdios perceberam o valor de identificar atores com certos papeis, para que o 

público os associasse a suas “personalidades”. Rodolfo Valentino foi um deles. [...] 

Em 1921, como o herói playboy em Os Quatro cavaleiros do Apocalipse, tornou-se 

o maior latin lover das telas, a versão masculina da mulher fatal. O Sheik (1921) 

selou para sempre sua imagem de sedutor. No otimismo e materialismo dos anos 

20, Hollywood começou a ostentar seu glamour e a desafiar a moralidade 

convencional. (BERGAN, 2007, p. 21) 
 

Em contraponto ao cinema clássico, a narrativa moderna não obedece a um roteiro de 

padrão industrial. Zanil (2009) esclarece que sua narrativa não-linear20 permite que se façam 

idas e voltas no tempo, colagens, tragam citações e referências, inclusive do estilo clássico, 

desde que rompa com a narrativa e outras ordens de concatenações. Ainda nesse contexto, o 

autor afirma que no cinema moderno não há uma relação obrigatória entre a relação à 

legibilidade da narrativa ou da progressão dramática. Ou seja, o enredo não precisa transmitir 

sentido, podendo ser desenvolvida por hipóteses ou sugestões, como, por exemplo, acontece 

no filme “Um cão andaluz”, curta-metragem surrealista realizado por Luis Buñuel21 em 1928. 

 

Na narrativa moderna os sons podem estar fora de sincronia, contanto que haja um 

motivo justificável para isso, podendo haver critérios diferenciados na construção das 

imagens, dos sons e dos textos. Zanil (2009) também defende que a narrativa moderna “é 

                                                 
20

 A narrativa não-linear não segue uma sequência cronológica, nela, o tempo cronológico mistura-se ao 

psicológico, da duração das vivências das personagens. O espaço exterior se mistura com a memória e 

imaginação dos mesmos. 
Disponível em: http://brasilescola.uol.com.br/redacao/enredo-linear-naolinear.htmAcessado em 05/07/2016. 
21

 Cineasta espanhol conhecido por trazer para o cinema o movimento artístico surrealista, realizando obras 

como Um Cão Andaluz (1928) e A Bela da Tarde (1967). 
Disponível em: http://educacao.uol.com.br/biografias/luis-bunuel.htm Acessado em 05/07/2016. 

http://brasilescola.uol.com.br/redacao/enredo-linear-naolinear.htm
http://educacao.uol.com.br/biografias/luis-bunuel.htm
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questionadora e busca sempre novas formas de construções narrativas que sejam condizentes 

com suas indagações estéticas, refletindo em suas obras um espírito contestador” (ZANIL, 

2009, p. 135). Neste contexto, a narrativa moderna veio para romper com o que já estava 

preestabelecido, desestruturando as produções industriais em série. 

 

2.2 A Estética Cinematográfica 

 

Além do roteiro (para a construção da narrativa cinematográfica) dos elementos 

primordiais já citados (planos, cenas e sequência) e da unidade e ritmo fornecidos pela 

montagem, elementos de extrema importância para a composição da linguagem 

cinematográfica, são os que cuidarão da construção estética do filme, ou seja, a Direção de 

Fotografia e a Direção de Arte. Para Martin (2011) esses seriam os elementos fílmicos não 

específicos, assim denominados, pois apesar de participarem da criação da imagem e do 

universo dos elementos fílmicos, não pertencem exclusivamente a arte cinematográfica, mas 

também a outras artes como o teatro e a pintura.  

Sobre o cinema, pode-se dizer que “sendo a sua base tecnológica proveniente, 

essencialmente, da Fotografia o cinema sempre acabou por ser um meio aglutinador de 

inspiração por parte de outras formas de expressão artística tais como Pintura, Literatura e 

Música. No entanto, é importante referir que o cinema começou por ser uma arte visual que 

evoluiu, depois, para visual e auditiva” (OLIVEIRA, 2012, p. 22). Neste contexto, o autor diz 

ainda que a Direção de Fotografia é o maior responsável pelo aspecto visual do filme, pois 

embora tenha como ponto de partida as orientações do diretor e o trabalho do Diretor de Arte, 

é o próprio diretor de fotografia quem detém a imagem final, em outras palavras, o tom visual, 

do filme como competência e responsabilidade.  

Como ferramenta de trabalho do Diretor de Fotografia, a iluminação, tem um papel 

fundamental para a criação da expressividade da imagem. Martin (2011) diz que apesar de 

não aparecer diretamente aos olhos dos espectadores desavisados ela é fundamental para dar 

realismo ao filme, pois, “não sendo esse tipo de iluminação comandado por leis naturais 

(quero dizer: submetidas ao determinismo da natureza), praticamente nenhum limite de 

verossimilhança se opõe a imaginação do criador” (MARTIN, 2011, p. 62). Sobre a 

iluminação artificial, Martin (2011) escreve ainda que no momento em que ela passou a ser 

utilizada na França, Dinamarca e nos Estados Unidos, foi em funções de considerações de 

verossimilhança material. 
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Além disso, a iluminação pode produzir efeitos e despertar sensações no espectador, 

como por exemplo a que entrou em vigor a partir do Expressionismo Alemão, movimento 

artístico surgido na Alemanha após a primeira Guerra Mundial, que, segundo Bergan (2011), 

utilizava-se de iluminações de alto contraste que projetavam sombras exageradas com a 

intenção de causar uma sensação de mal estar e desconforto, traduzindo o estado psicológico 

retratado em cena. Os roteiros dos filmes deste movimento costumavam abordar assuntos 

como loucura, insanidade e traição. Logo, pode-se dizer à respeito da iluminação 

cinematográfica Oliveira (2012) afirma que:  

Caberá ao Director de Fotografia transmitir, exclusivamente através da imagem, 

emoções, estados de espírito, informações geográficas, temporais, histórico-

sociais; em suma, o Director de Fotografia tem a incumbência de não só dar ao 

espectador todas as informações de que o mesmo necessita para que possa 

compreender em que moldes a narrativa que tem em diante és construída mas, 

também e não menos importante, de predispor o espectador para as manifestações 

emotivas que vai assistir e/ou para o espectro de emoções que o Realizador espera 

em si despertar. (OLIVEIRA, 2012, p. 26) 
 

A respeito da Direção de Arte é ela, assim como a Direção de Fotografia, o que define 

e ajuda a compor o cenário estético/visual empregado no cinema. Porém, difere no sentido em 

que ajuda na composição de cenários e na caracterização a ser utilizada pelos atores. No 

cinema, a preocupação com a Direção de Arte se deu logo no início, juntamente com o 

cinema de ficção. Bubans (2014) conta que Georges Méliès percebeu, no final do século XIX, 

era necessário criar cenários para contar suas histórias, já que as cenas que continham 

paisagens naturais não pareciam ser suficientes. Para Méliès, “era necessário interferir sobre 

seu material e controlá-lo. Então, ao final de 1896, Méliès construiu em sua fazenda o 

primeiro estúdio cinematográfico do mundo” (BUBANS, 2014, p. 31). Foi a partir de então 

que o diretor começou a criar cenários estilizados e figurinos, incorporar truques de 

ilusionismo, trazendo assim, a fantasia para o cinema, dando ao mesmo uma dimensão 

artística e de espetáculo. 

A autora ainda afirma que é a partir da criação técnica da Direção de Arte que o 

cinema passou a atrair grandes públicos, o que ajudou a dar início a uma indústria que 

envolveria recursos artísticos nos filmes, que, diante desse novo elemento de produção, 

passou a se preocupar com a estética.  

No cinema classifica-se como cenário tanto as paisagens naturais quanto as 

construções humanas, podem ser ainda internas ou externas e ocorrerem construções dentro 

de um estúdio, ou nas dependências externas do mesmo. Há também as locações reais, ou 

seja, que já existiam antes das filmagens. Martin (2011) explica que o cenário pode ser 
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construído com a finalidade de possuir verossimilhança histórica, por economia ou ainda para 

acentuar simbolismo, estilização e significação. Um bom exemplo do último tipo cenário 

descrito é o do filme Das Kabinet Der Dr. Caligari22, onde “tudo transcorre dentro do 

estúdio, com cenários teatrais pintados em linhas e ângulos oblíquos e sem perspectiva” 

(BERGAN, 2011, p. 25). 

A respeito do cenário, Martin (2011) os classifica em diferentes concepções, são elas: 

realista, impressionista e expressionista. O cenário realista é descrito como não tendo outra 

implicação além de representar a materialidade, não é nada além do que aparenta ser, já o 

impressionista é escolhido em função da dominante psicológica da ação, pois reflete os 

dramas das personagens e, por último, o cenário expressionista que, diferente do 

impressionista, mais natural, é quase sempre criado artificialmente, pois visa sugerir através 

de uma visão subjetiva a dominante psicológica da ação. Pode-se então dizer que o cenário, 

seja ele natural ou artificial, desempenha um importante papel de contraponto na realidade da 

ação fílmica, pois representa, através de elementos que a compõem.  

Como dito anteriormente, além do cenário, é de responsabilidade da Direção de Arte a 

composição da caracterização das personagens, realizada por meio do vestuário, maquiagem e 

cabelo. Sobre o vestuário no cinema, deve-se considerá-lo como um elemento chave para a 

composição de uma personagem, pois sua roupa “caracteriza e personifica sua história, que 

tipo de cores ela usa, os lugares que frequenta, e até mesmo a situação financeira” (BUBANS, 

2014, p. 35). Ele também não é um elemento isolado, Martin (2011) defende que pode ser 

destacado pela iluminação ou apagado pelas sombras, irá se destacar dos diferentes cenários e 

ajudará a por em evidência algumas atitudes das personagens. Martin (2011) defende a 

classificação do vestuário em realistas, pararealistas e simbólicos. 

Assim como no cenário, o figurino realista busca representar o real, em filmes de 

época, reconstituir o período histórico abordado, já no figurino pararrealista as vestimentas, 

embora traga inspirações da época em que a história se passa, trazem uma estilização, a beleza 

e o estilo são prioridades maiores que a exatidão e, encerrando, no figurino simbólico a 

exatidão histórica não importa. Martin (2011) esclarece ainda que o vestuário tem um papel 

diretamente simbólico na ação e que, graças a utilização da cor, pode-se criar efeitos 

psicológicos e reforçar para o espectador o que a personagem está sentindo. 

                                                 
22

 Filme alemão lançado em 1920. Obra chave do Expressionismo Alemão. 
Dispinível em: https://filmow.com/o-gabinete-do-dr-caligari-t7730/Acessado em 05/07/2016. 

https://filmow.com/o-gabinete-do-dr-caligari-t7730/
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Logo, a partir do conteúdo exposto anteriormente, pode-se perceber como o cinema 

nasceu e sua linguagem e narrativa foram se constituindo até se consolidarem e formarem 

uma indústria milionária. Méliès instituiu o cinema de ficção e fantasia, criando através de 

seus filmes, um estilo singular que atribuiu ao cinema um status de arte, que veio a inspirar 

diversos outros cineastas ao longo dos anos, que criaram seus próprios estilos. Um desses 

diretores foi o britânico Alfred Hitchcock, responsável pela realização de obras consideradas 

chave no cinema. 
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3 ALFRED HITCHCOCK 

 

Alfred Joseph Hitchcock nasceu em 13 de agosto de 1899, na pequena vila a leste de 

Londres, Leytonstone, hoje bairro da capital inglesa. De seu pai William, um proprietário de 

um negócio de frutas e verduras, recebeu uma educação rigorosa e católica. Ainda quando 

criança, Hitchcock sofreu uma experiência pouco agradável: 

seu pai mandou um policial prendê-lo por algumas horas, como castigo, dizendo 

que era isso que se fazia com crianças malvadas. A partir dessa experiência 

traumática, Hitchcock viria a retratar, em muitos de seus filmes, o personagem 

principal como sendo um homem injustamente acusado de ter cometido um crime. 

(TORRES, 2012, p. 44) 
 

Mais tarde, enquanto trabalhava para uma empresa de cabos elétricos, colaborou com 

a revista da empresa como jornalista e caricaturista. Devido seu talento como desenhista, foi 

transferido mais tarde para o setor publicitário da empresa. Hitchcock empregou-se em 1919 

na Famous Players-Lasky, atual Paramount23, em Londres como intitulador de filmes, o que 

lhe abriu as portas para trabalhar como co-produtor, desenhista e gerente de produção24. 

Também ajudava na construção de roteiros. Torres (2012) conta que, em 1923, Hitchcock 

escreveu o seu primeiro roteiro Woman to Woman, dirigido por Graham Cutts e produzido por 

Michael Balcon, onde Hitchcock trabalhou como assistente de direção25. Nos bastidores da 

produção, Hitchcock conheceu Alma Reville, com quem viria a se casar e formar uma 

parceria vitalícia em suas produções cinematográficas, ajudando-o nos roteiros e adaptação 

dos filmes.  

Hitchcock tinha muito interesse em como era realizada a produção de um filme e, para 

isso, buscou experiência em diversas áreas da produção cinematográfica. Antes de se tornar 

diretor, “Hitchcock aproveitou para aprender o trabalho do assistente de direção, montador, 

diretor e roteirista” (ABADE, 2014, p. 18). Já em 1925, Hitchcock estreou na direção com 

uma coprodução alemã chamada The Montain Eagle, um suspense. Abade (2014) explica que 

                                                 
23

Fundado em julho de 1912 por Adolph Zukor, juntamente com seus sócios Daniel Frohman e Charles 

Frohman. Produziu alguns dos maiores clássicos do cinema como Bonequinha de Luxo e O Poderoso Chefão. 
Disponível em: http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/06/paramount-o-mundo-do-cinema.htmlAcessado 

em 05/07/2016. 
24

 Ele garante que os produtos que sua empresa está fabricando estão sendo construídos dentro das regras 

estabelecidas, dentro do orçamento que a empresa possui. 
Disponível em: https://explicatudo.com/o-que-faz-um-gerente-de-producaoAcessado em 05/07/2016. 
25

 Faz a ponte entre a direão e a produção. Seu trabalho deve estar sempre a serviço da realização do roteiro, da 

manutenção do cronograma e de dar condições para o trabalho do diretor no set. 
Disponível em: http://www.terra.com.br/cinema/saldeprata/perca1.htmAcessado em 05/07/2016. 

http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/06/paramount-o-mundo-do-cinema.html
https://explicatudo.com/o-que-faz-um-gerente-de-producao
http://www.terra.com.br/cinema/saldeprata/perca1.htm
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foi a partir deste filme que o nome e a imagem de Hitchcock se tornaram mais conhecidos na 

Europa, e, tanto a crítica quanto o público, recebiam seus trabalhos positivamente. 

O Inquilino, seu terceiro filme realizado em 1927 foi um sucesso comercial, nele, 

Hitchcock descobriu as conexões entre imagem e percepção da mesma, em outras palavras, 

entre emoção e surpresa visível. O filme uniu em seu enredo algumas lendas urbanas em 

forma de romance, o que interessava Hitchcock, que acreditava que o público seria um 

cúmplice natural do filme, já que conhecia histórias semelhantes na vida real. 

O inquilino mostrou um Hitchcock maduro, determinado a inovar a linguagem 

cinematográfica. Vale a pena ressaltar, que a Inglaterra daquela época seguia a 

favor do cinema de reconstrução, influenciado pelos romances do século XIX. Mas 

Hitchcock preferia o cinema de tradição continental e optou pelo “gênero”. 

(ROCHA, 2008, p. 16) 
 

Foi também com O Inquilino que Hitchcock inaugurou uma de suas peculiaridades 

mais conhecidas: as aparições como figurante. Como não haviam recursos financeiros 

suficientes para que a equipe contratasse todos os diversos figurantes para o número de cenas 

da ficção, todos que estavam trabalhando na obra foram figurantes nas cenas. Abade (2014) 

conta que a partir desse filme, Hitchcock decidiu fazer suas breves aparições em todos os seus 

filmes, o que se tornou uma marca registrada do diretor, ou, como descrito pela autora: “Desta 

forma, o homem Hitchcock, ficou conhecido por sua imagem, e não apenas por seu trabalho 

por detrás das câmeras” (ABADE, 2014, p. 21). 

Os espectadores muitas vezes iam até o cinema à espera do momento em que veriam 

Hitchcock, para saber onde ele estaria e o que estaria fazendo. Tanta expectativa pelas 

aparições de Hitchcock, entretanto, preocuparam o diretor, que não queria que as pessoas 

perdessem detalhes importantes sobre a trama do filme ao procurar por suas aparições. 

a partir de Hope (Festim Diabólico), que essas participações ficaram mais 

organizadas e sucintas: eram apenas nos primeiros trinta minutos do filme e não 

mais em qualquer parte, com o objetivo de que o espectador tivesse o seu desejo já 

consumido por já ter visto a figura de Hitchcock como tanto era esperada e depois 

pudesse degustar a história do filme e acompanhar o percurso. ( ABADE, 2014, p. 

21) 
 

No final da década de 30 Hitchcock em Londres, já consagrado pela crítica, recebeu 

um convite do produtor americano David O. Selznick26 para trabalhar nos Estados Unidos 

dirigindo o próximo filme do produtor, Rebecca (1940), que acabou ganhando o prêmio Oscar 

                                                 
26

 Um dos principais produtores da era de ouro de Hollywood. Sua obra de maior sucesso é o filme E o Vento 

Levou, lançado em 1939 e vencedor de 10 prêmios Oscar, incluindo um na categoria Melhor Filme. Foi também 

o responsável por trazer o diretor britânico Alfred Hitchcock para Hollywood que dirigiu o filme Rebecca, 

lançado em 1940, com o qual Selznick também seria vencedor do Oscar de Melhor Filme no ano seguinte. 
Disponível em: http://pt.encydia.com/es/David_Ou__SelznickAcessado em 05/07/2016. 

http://pt.encydia.com/es/David_Ou__Selznick
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na categoria de Melhor Filme. Em Hollywood, Hitchcock teve acesso a grandes orçamentos e 

assim, pode experimentar e aperfeiçoar técnicas.  

Os estúdios possuíam recursos técnicos bem mais avançados, o que proporcionou ao 

diretor rodar, quase que inteiramente, as cenas de seus filmes em locações internas evitando 

problemas como o mau tempo e interferências sonoras.  Pinto (2012) conta que Hitchcock 

tinha aversão ao caos, preferia ter domínio total sobre o ambiente em que filmava, a luz, a 

decoração, a posição de todos os elementos. Para isso, o diretor filmava em cenas externas 

apenas o estritamente necessário, como uma personagem a dirigir-se para um edifício e, a 

partir daí, trabalhavam no estúdio recriando, para evitar falhas na continuidade e dar maior 

verossimilhança, detalhes como a porta de entrada e o passeio. 

Logo, pode-se perceber que Hitchcock desde o começo de sua carreira percebeu 

necessidades que o cinema deveria trazer para envolver seus espectadores, aplicando 

elementos que faziam com que os mesmos acabassem criando vínculos com suas obras. Fez 

também com que sua figura ficasse conhecida pelo público através de suas participações 

como figurante e gerava expectativa entre os que assistiam seus filmes, que o procuravam na 

tela durante as sessões. 

 

3.1 Definindo o Estilo Hitchcock 

 

Hitchcock era atento na produção de seus filmes e a detalhes que vinham desde a 

construção do roteiro, com o intuito de sensibilizar o espectador. Torres (2012) ressalta uma 

preocupação também com a Direção de Arte, já que ele buscava explorar, de maneira 

equilibrada, sensações que alguns elementos cênicos poderiam causar, além de sempre 

demonstrar um cuidado com a aparência de suas personagens na tela, que deveriam mostrar, 

através dos figurinos e caracterizações, suas intenções reais ou fingidas na trama. Essa 

preocupação estética se estendia à Direção de Fotografia e enquadramentos, pois Hitchcock, 

ao invés de resolver pensamentos e sentimentos de suas personagens através de diálogos 

explicativos, fazia-o por meio de ângulos diferentes que sugeriam o que se passa na cabeça da 

personagem, ou ainda, ocultar ou revelar informações ao espectador sobre o que o espera. 

 

Hitchcock tinha um posicionamento claro de que o cinema era uma arte visual e, 

portanto, os diálogos não deveriam ser os principais elementos na ação. Sendo 

assim, ele utilizava a câmera como personagem, colocando-a nas posições mais 

diferenciadas de modo a subentender os sentimentos dos personagens na ação. 

(TORRES, 2012, p. 44) 
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Percebe-se como o diretor fazia isso na cena final de Ladrão de Casaca (1955), onde 

John Robbie e Frances Stevens, personagens de Cary Grant27 e Grace Kelly28, estão na 

varanda da casa de John e, após beijarem-se, Frances comenta que sua mãe irá adorar o lugar, 

dando a entender que ambas passarão a morar com ele. Logo após, John recua a cabeça e olha 

para Frances, indicando, embora ela não veja sua reação, que desaprova a vinda de sua sogra 

para a residência.  

 
Figura 01 - Personagem de Cary Grant olha, com desaprovação, para a personagem de Grace Kelly em Ladrão 

de Casaca. 

 
Disponível em: Netflix. Acessado em: 20/08/2016 

 

Em momento algum John fala que não gostaria que a mãe de Frances fosse para sua 

casa, no entanto, sua intenção é percebida através do ângulo em que os atores estão 

posicionados dentro do enquadramento escolhido pelo diretor. Ainda nesse contexto, Riguini; 

Ferrari (2015) expõem que em Janela Indiscreta, de 1954, Hitchcock, inovou por tirar a 

ubiquidade da câmera, filmando quase todo o filme pelo ponto de vista da janela de Jeff, 

personagem principal interpretado por James Stewart29. 

Em Janela Indiscreta, há um único momento em que Hitchcock muda essa 

perspectiva: uma mulher, na sua varanda, quando descobre que seu cachorro querido 

foi morto pelo suposto assassino da vizinhança, começa a gritar e atrai todos os 

olhares. Nesse momento, todos saem à janela para olhar o que acontece. Menos o 

suspeito, de quem só sabemos que está atrás de sua janela escura pela brasa de seu 

cigarro, e nos sentimos olhados por ele. Aqui, a direção muda de ponto de vista; 

deixa o apartamento de Jeff e se instala no pátio, com uma vista de diversos ângulos, 

a chamada câmera objetiva. (RIGUINI; FERRARI, 2015, p. 164) 

                                                 
27

 Ator britânico famoso por suas parcerias em comédias românticas com a atriz Katherine Hepburn e por seus 

papéis em filmes do diretor Alfred Hitchcock, como Interlúdio (1946), Ladrão de Casaca (1955) e Intriga 

Internacional (1959). 
Disponível em: http://www.70anosdecinema.pro.br/biografia.jsf?codigo=8  
Acessado em: 30/10/2016. 
28

 Famosa atriz estadunidense, conhecida pelos papéis que desempenhou em filmes de Alfred Hitchcock, como 

Janela Indiscreta (1954) e Ladrão de Casaca (1955). Em 1956 largou sua carreira de atriz para se casar com o 

príncipe Rainier III, de Mônaco. 
Disponível em:http://epoca.globo.com/vida/noticia/2014/03/bgrace-kellyb-nascida-para-reinar.html 
Acessado em:  30/10/2016. 
29

 Ator indicado quatro vezes ao Oscar e que fez parceria de sucesso com Hitchcock em filmes como Janela 

Indiscreta  Festim Diabólico. 
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fol/cult/cu02072.htmAcessado em 05/07/2016. 

http://www.70anosdecinema.pro.br/biografia.jsf?codigo=8
http://epoca.globo.com/vida/noticia/2014/03/bgrace-kellyb-nascida-para-reinar.html
http://www1.folha.uol.com.br/fol/cult/cu02072.htm
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Através dessas reações e jogos de ângulos, Hitchcock consegue criar momentos de 

ironia e suspense, brincando com os diferentes pontos de vista que uma câmera pode capturar, 

utilizando-se de reflexos de vidros e espelhos para chamar a atenção do espectador. Assim, 

criava cenas visualmente atrativas e interessantes. 

 

3.2 MacGuffin, um pretexto: 

 

Um dos métodos utilizados pelo diretor era, como denominado pelo próprio 

Hitchcock, o MacGuffin, que consistia em introduzir no enredo de seus filmes um objeto que 

tinha, unicamente, como função, ser um pretexto para o avanço da história, sem que ele tenha 

muita importância no seu conteúdo. Em outras palavras, seria um motivo aparentemente 

aleatório para o desenvolvimento da narrativa. Louraço (2016) explica que o McGuffin é o 

que motiva a ação da personagem, um pretexto para fazer a ação acontecer e ativar a atenção 

do espectador. 

Um exemplo de McGuffin encontrado em Psicose (1960) é o dinheiro, o qual a 

secretária Marion Crane, interpretada por Janet Leigh30, rouba quando deveria tê-lo 

depositado no banco para seu chefe ao final do expediente. O dinheiro possui importância 

apenas no primeiro terço do filme, sendo o que motiva a personagem a sair da cidade sem 

rumo, fazendo-a ir parar no Bates Motel, onde o esconde em um jornal e o coloca no criado 

mudo ao lado de sua cama, pouco antes de ir tomar banho e ser assassinada no chuveiro. 

 

Figura 02 - Marion esconde o dinheiro, colocando-o dentro de um jornal e enrolando-o. 

 
Disponível em: Netflix. Acessado em: 30/10/2016 

 

                                                 
30

 Atriz norte-americana, iniciou sua carreira em Hollywood no final da década de 1940. Alguns de seus filmes 

mais marcantes são A Marca da Maldade (1958) e Psicose (1960), dirigidos por Orson Welles e Alfred 

Hitchcock, respectivamente. Foi casada com Tony Curtis, com quem teve a filha Jamie Lee Curtis, amos também 

atores. 
Disponível em: http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-149/biografia/ 
Acessado em: 30/10/2016. 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-149/biografia/
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Logo após o assassinato de Marion, Norman Bates, personagem de Antony Perkins31, 

entra no quarto e junta todos os seus pertences, escondendo-os juntamente com seu cadáver 

no bagageiro do carro da moça. Depois disso, o dinheiro perde a importância na narrativa, 

sendo mencionado somente mais uma vez no decorrer do filme. 

 

Figura 03 - Norman Bates pega o jornal no qual o dinheiro está escondido e joga-o no bagageiro do 

carro. 

 
Disponível em: Netflix. Acessado em: 30/10/2016 

 

Estes objetos que motivam as ações dos personagens servem apenas como pretextos 

para fazer a história avançar dentro da trama. São pistas falsas, que prendem a atenção dos 

personagens e dos espectadores inicialmente mas que, com o desenrolar do enredo, perdem 

totalmente a importância, sendo muitas vezes, esquecidos posteriormente. 

 

3.3 O crime no começo do filme: 

 

Hitchcock costumava incluir um assassinato ou crime no começo dos seus filmes, pois 

assim, o público ficaria curioso para saber como a trama se desenvolveria e qual seria seu 

desfecho. Alpendre (2015) conta que as ideias visuais propostas por Hitchcock são sempre 

marcantes, ou seja, que desde seu cinema mudo o diretor percebeu que, como não contava 

com o áudio como colaborador, precisava chamar a atenção através do visual para fidelizar os 

espectadores.  

Logo, mesmo depois do cinema sonoro, os filmes de Hitchcock possuem “momentos 

de cinema mudo”, onde não se encontram diálogos ou narrações, mas toda a informação que o 

espectador terá acesso se encontra nos planos filmados e unidos pela montagem. Nos filmes 

de Hitchcock, quando uma pessoa morre, geralmente assassinada ou por um acidente 

induzido, vê-se na tela uma cena com ares de espetáculo: 

                                                 
31

 Ator estadunidense, é mais conhecido por interpretar o personagem Norman Bates em Psicose (1960), dirigido 

por Alfred Hitchcock. 
Disponível em:http://www.70anosdecinema.pro.br/biografia.jsf?codigo=1 
Acessado em: 30/10/2016. 

http://www.70anosdecinema.pro.br/biografia.jsf?codigo=1
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Queda mirabolante da escada ou de uma torre alta, ataque de pássaros ferozes, 

assassinato visto pelo reflexo em um par de óculos, cabeça dentro de um forno, os 

exemplos são diversos e se multiplicam por toda obra de Hitchcock. Para 

espetacularizar essas mortes, o diretor inventava ângulos bizarros, filmava por 

reflexos ou através de vidros ou qualquer outro obstáculo entre a lente e a cena, 

criava inúmeros cortes dentro de uma cena aparentemente simples, ou qualquer 

outra exploração das possibilidades do cinema (ALPENDRE, 2015, p. 60) 
 

O autor ainda diz que mesmo quando um corpo aparece inerte da vítima, ele sempre 

aparece de modo a causar um choque em quem está assistindo o filme, algo para o espectador 

não esquecer, como por exemplo, o corpo sem olhos que é encontrado no filme Os Pássaros 

(1963). 

Figura 04 - Um cadáver sem olhos aparece de maneira chocante em Os Pássaros. 

 
Disponível em: Universal Pictures Os Pássaros DVD. Acessado em: 30/10/2016. 

 

A morte representada nos filmes do diretor seria então um evento marcante, que 

coloca os espectadores como testemunhas oculares, como dito por Alpendre (2015), sejam 

elas imparciais ou simpatizantes com algum dos envolvidos. Ela deve ser apresentada de 

maneira marcante, para quebrar o que foi mostrado no desenrolar do enredo até então. 

Geralmente colocada no início, instiga o espectador a assistir o resto do filme e conferir como 

será o desfecho da história. 

 

3.4 Personagens tipicamente Hitchcockianos: 

 

Hitchcock trabalhava muito o perfil de suas personagens, pois acreditava que “não 

deveriam ter uma identidade linear ao longo do filme, já que o conflito seria revelado de 

imediato e, assim, o espectador não se interessaria pela trama” (TORRES, 2012, p. 48). À 

respeito das personagens tipicamente hitchcockianos, ou seja, tipos de personagens presentes 

em filmes do diretor, Torres (2012) os classifica em três principais arquétipos32, sendo eles: a 

Loira Gélida, o Vilão e o Herói. 

                                                 
32

 Presentes nos mitos, lendas e contos de fadas, conceito do que seria um arquétipo surgiu em 1919, com o 

suíço Carl Gustav Jung, discípulo de Freud. Jung os define como conjuntos de “imagens primordiais” originadas 

de uma repetição progressiva de uma mesma experiência durante muitas gerações, armazenadas no inconsciente 
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Geralmente a musa do filme, Torres (2012) conta que a preferência de Hitchcock, por 

atrizes loiras era, por ele mesmo justificado, devido o mistério proporcionado por elas, que 

continham uma sensualidade explícita, eram mais fáceis de fotografar em preto-e-branco, e 

mais dramáticas. Somente essas atrizes poderiam desempenhar os papéis de protagonistas, 

mostrando a frieza e elegância que Hitchcock buscava para suas personagens na tela. Torres 

(2012) explica que Hitchcock dedicava muita energia na composição estética de suas musas, 

não gostava quando os estúdios escolhiam uma atriz que não fosse elegante, pálida e loira. 

Conta ainda que quando o diretor era obrigado pelos produtores a aceitar uma atriz que não 

possuísse esses atributos, as transformava para que se tornassem o que julgava a mulher ideal.  

A obsessão hitchcockiana de controlar a atuação e aparência de suas atrizes o levou 

a transformar suas personagens ao longo da trama de modo a surpreender o 

espectador que esperava delas um simples papel decorativo. (TORRES, 2012, p. 47) 
 

As loiras de Hitchcock são, em sua maior parte, mulheres independentes, que 

trabalham e não levam uma vida limitada as tarefas domésticas, ou ainda socialites bem 

vestidas e elegantes. Sobre o papel feminino nos filmes de Hitchcock, Stivaletti (2015) 

contribui dizendo que nos filmes do diretor, elas podem possuir vários graus de visibilidade. 

O primeiro seriam as mulheres ausentes ou onipresentes, que dominam o filme sem nunca 

aparecer na tela. Um exemplo é a própria Rebecca do filme Rebecca (1940), cuja personagem, 

mesmo morta desde o início do filme, se faz presente através de comentários a seu respeito e 

objetos com suas iniciais gravadas. 

Figura 05  - Os objetos com as iniciais de Rebecca são alguns dos elementos que a tornam onipresente no filme. 

 
Disponível em: Youtube. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Já as mulheres opacas, são descritas por Stivaletti (2015) como aquelas que possuem 

em torno de si um grande mistério, que acabam por reforçar sua figura e que encantam as 

personagens masculinos, que tentarão desvendá-las de qualquer maneira. Um exemplo é a 

loira interpretada por Kim Novak em Um Corpo que Cai (1958).  

                                                                                                                                                         
coletivo. Seriam eles o verdadeiro significado para as estórias que são passadas de geração em geração, afinal, as 

pessoas criam estas estórias para externar o que existe no inconsciente. Hoje os arquétipos podem ser também 

encontrados nos filmes, na publicidade e em quase tudo que está ao nosso redor. 
Disponível em: https://oarquetipo.wordpress.com/o-arquetipo/ Acessado em: 14/08/2016 

https://oarquetipo.wordpress.com/o-arquetipo/
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E, por último, as mulheres transparentes, ou seja, aquelas que o espectador, e também 

grande parte das personagens, conhecem e tem pleno domínio de seus sentimentos e 

pensamentos, logo, acabam por despertar menos encanto. As últimas geralmente são vítimas 

dos personagens masculinos, Grace Kelly em Disque M para Matar (1954), ou ainda, vítimas 

das mulheres onipresentes, como Joan Fontaine em Rebecca (1940). 

Sobre o Vilão, Torres (2012) afirma que ele não possui escrúpulo algum. O diretor 

acreditava que uma personagem deve despertar sentimentos inversos no espectador para 

confundi-lo e criar laços, tanto de repulsão como de identificação. A autora cita ainda que ele 

é bem construído, principalmente por não ter o mesmo perfil linear ao longo da trama, 

podendo inclusive se tornar a vítima no final do filme e cita como exemplo Kim Novak em 

Um Corpo que Cai, que acaba despencando no final do filme do alto de uma torre de igreja. 

E, por fim, o Herói, assim como o Vilão, não tem uma identidade linear ao longo do 

filme. Torres (2012) explica que Hitchcock criou seus vilões e heróis com o mesmo pretexto, 

para que o espectador enxergasse nos personagens tanto qualidades quanto defeitos, assim, só 

haveria certeza de seu caráter no final do filme, com o desfecho. Muitos de seus heróis são 

acusados injustamente, tornando-se falsos culpados, mas, de um modo geral, o seu propósito é 

desmascarar o criminoso perante a sociedade. Em seus filmes, segundo Torres (2012), 

podemos encontrar diversos tipos de heróis, indo desde o representante da lei, o policial de 

Disque M para Matar, até o que luta para desvendar um crime, James Stewart em Janela 

Indiscreta que, ao perceber o desaparecimento de uma vizinha, suspeita que ela foi 

assassinada pelo marido. 

Logo, o herói e o vilão, devem provocar diferentes sentimentos nos espectadores, 

fazendo-os se identificar e criar laços com o mesmo, tanto um quanto o outro possuem 

qualidades e defeitos expostos ao longo do filme, podem um assumir o papel do outro em 

determinados momentos ao longo da trama, sempre envolvidos por uma Loira Gélida que, 

mesmo aparentando ser frágil, como no caso de Joan Fontaine33 em Rebecca (1940), são 

mulheres fortes e independentes, que se arriscam e enfrentam o perigo ao qual são expostas. 

 

 

                                                 
33

 Famosa atriz da era de ouro de Hollywood, nasceu em 1917 e morreu em 2013. Irmã da também atriz Olivia 

de Havilland, alguns de seus filmes mais conhecidos são Ivanhoé, o Vingador Rei (1952), Rebecca (1940) e 

Suspeita (1941), este último, pelo qual ganhou o Oscar na categoria Melhor Atriz. 
Disponível em: http://www.70anosdecinema.pro.br/biografia.jsf?codigo=51 
Acessado em: 30/10/2016. 

http://www.70anosdecinema.pro.br/biografia.jsf?codigo=51
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3.5 Som e silêncio como pausas dramáticas: 

 

Outro grande destaque nos filmes de Hitchcock é o som. O diretor percebeu cedo que 

o tratamento do som contribuía para captar a atenção do público. Sobre o uso do som nos 

filmes do diretor, Gonçalves (2014) explica que Hitchcock, desde os seus primeiros filmes 

sonoros, considerou-o como uma nova expressão da arte cinematográfica. O autor diz ainda 

que a prova disso “está na íntima relação entre os elementos que compõem os seus filmes, 

desde a montagem à música ou ao diálogo e até ao uso do silêncio em si como elemento 

criador de tensão, expectativa ou controle” (GONÇALVES, 2014, p. 57). O autor também 

afirma que o diretor estava ciente de que a continuidade no uso das palavras nas falas, música 

e efeitos sonoros tinham vital importância para o bom desempenho do filme perante os 

espectadores e que a união dos elementos sonoros com a imagem deveria ser bem trabalhada, 

em outras palavras, “som e imagem raramente se duplicam, antes contrastam entre si, criando 

na cena variedade, densidade, tensão ou até ironia” (GONÇALVES, 2014, p. 57). Com isto, 

Hitchcock criava uma maior envolvência na relação entre o filme e o público.  

Assim, e apesar da sua obra se pautar por uma evolução, a sua atitude relativamente 

ao valor do silêncio, dos gritos e da linguagem como manifestações de sentimentos 

humanos manteve-se constante (GONÇALVES, 2014, p. 57) 
 

Quando se fala em como o silêncio é trabalhado nos filmes de Hitchcock, é importante 

ressaltar que este silêncio diz respeito a ausência de falas que funcionam como pausas 

dramáticas na trama. Para Gonçalves (2014) ele serve para realçar a frieza e o calculismo de 

uma personagem em cena, ou ainda acentuar a hesitação, indicando possíveis conflitos 

interiores e morais. O próprio diretor declarou que o silêncio tinha uma papel especial em 

suas produções: “Sure. I think music is very good, especially when it is needed for silence”34 

(HITCHCOCK, 1964, APUD GONÇALVES, 2014, p. 59). Logo, o silêncio em um filme de 

Hitchcock não significa o uma pausa na ação representada, mas sim, “um recurso que visa 

criar um contraste com os momentos de maior saturação sonora” (GONÇALVES, 2014, p. 

59). O autor ainda explica que é essa alternância entre o ruído e o silêncio que provoca nos 

espectadores uma sensação de ameaça constante, inclusive em momentos em que a 

personagem se encontra em momentos de relativa tranquilidade. 

                                                 
34

 “Certo. Eu acho que a música é muito boa, especialmente quando é necessário para o silêncio” em tradução 

livre. 
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Em contraponto a fala, que nos filmes de Hitchcock fica em segundo plano na 

importância da ação, a música é um componente crucial nos filmes do diretor. Como exposto 

por Gonçalves (2014), ajuda a criar sentimentos como a excitação, tensão, e ainda, expressar 

o que está implícito, o subtexto não dito. Hitchcock utiliza a música para criar ou manter o 

suspense, expressar as emoções ou o estado de espírito que deseja em cena, criando “uma 

familiaridade entre a audiência e o filme, ao ligar determinada personagem com um 

determinado som ou melodia” (GONÇALVES, 2014, p. 60), fato importante, pois, Hitchcock 

se preocupava em criar uma ligação através da emoção com os espectadores. 

Assim sendo, o áudio nos filmes do diretor são trabalhados mais em função da trilha 

musical do que da fala das personagens, criando, por vezes, um clima de suspense que levará 

as intenções pretendidas pelo diretor. O silêncio das personagens, utilizado como pausa 

dramática corrobora para aumentar o clima de tensão e gera curiosidade entre os espectadores. 

 

3.6 Cenários e ambientes onde se passam os filmes: 

 

Além dos elementos auditivos, outro fator que merece destaque é o tratamento estético 

que os filmes de Hitchcock apresentam. Sobre a constituição dos cenários nos filmes do 

diretor, Pinto (2012) expõe que o diretor detestava filmar em ambientes externos, logo, 

preferia remontar todos os cenários em estúdio ou limitava ao máximo as cenas externas. O 

que geralmente era filmado em externas eram as aberturas. Sobre isso:  

Nas cenas de abertura, Hitchcock não só contextualiza e localiza a acção dos seus 

filmes, como também estabelece o tom destes, brincando com as fronteiras entre 

espaço público e espaço privado. Fazia-o, muitas vezes, começando uma película 

com um ambiente que contrariasse o que se passaria no desenvolvimento da 

narrativa (PINTO, 2012, p. 25) 
O autor conta ainda que Hitchcock utilizava em grande parte de suas aberturas um 

estilo de filmagem mais panorâmico, mostrando a paisagem urbana através de vistas aéreas. 

Pode-se encontrar como exemplo as aberturas dos filmes Festim Diabólico (1948) e Psicose 

(1960), onde, no primeiro, vemos uma vista geral da rua através da cobertura onde se passará 

a trama do filme, enquanto na segunda, a câmera passeia pela paisagem da cidade. 

 

3.6.1 Cenários internos: 

 

Hitchcock dava muita importância para o ambiente que suas personagens habitam, 

gostava de transformá-la em um local de perigo, um local do crime. Pinto (2012) conta que o 

diretor gostava da ideia de transformar os lugares que aparentemente são, ou deveriam ser, 
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seguros em armadilhas para as suas personagens. Ele gostava dessa dualidade, de “tornar a 

casa duplamente segura e insegura, podendo proteger do exterior, mas contendo perigosos 

segredos no seu interior” (PINTO, 2012, p. 35). A casa nos filmes de Hitchcock não é 

habitada apenas pelas personagens, mas também por segredos ocultos. 

Para o diretor, os moldes arquitetônicos ideais são as casas vitorianas, por conta de 

seus interiores fechados, repletos de objetos com valores simbólicos. Pinto (2012) conta que 

estas casas são compostas por espaços cheios em todos os sentidos. Seus donos geralmente 

são colecionadores, o que acaba tornando a casa um reflexo de sua personalidade, projetando 

nela o seu próprio ego. Conta ainda que a abundância de objetos demonstra o poder aquisitivo 

de seus donos. Objetos carregados de memórias e valores simbólicos demonstram a prisão do 

dono a um passado, geralmente repleto de segredos. 

Pinto (2012) diz que há ainda outro elemento: o espaço secreto ou proibido, ou seja, 

algum cômodo escondido, chaveado, ou, até mesmo, a própria casa como um todo, dando a 

sensação de que o que se encontra dentro desses quartos ou casas fechados trará respostas 

sobre os mistérios em torno do enredo e trará explicações sobre o comportamento dos 

proprietários. Pode-se encontrar como exemplos o quarto da falecida Rebecca, que é mantido 

intacto pela governanta Mrs Danvers em Rebecca (1940), ou ainda a casa de Mrs Bates em 

Psicose, colocada em um nível superior ao Bates Motel. 

 

Figura 06 - Casa em estilo vitoriano de de Mrs Bates, no filme Psicose. 

 
Disponível em: Google Imagens. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Um ponto de destaque no enredo dos filmes é a entrada de uma personagem, 

geralmente o herói ou a vítima, no espaço proibido. Pinto (2012) conta que Hitchcock gostava 

de criar tensão neste momento de descoberta, considerado chave para o desenlace no filme. 

Ele costumava fazer o uso da ausência das falas das personagens e coloca-los indo 

cautelosamente penetrar no local secreto, criando uma tensão progressiva, onde o espectador 

aguarda os segredos serem desvendados. Uma cena marcante é quando a personagem de Joan 

Fontaine dirige-se ao quarto proibido em Rebecca (1940). 
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Figuras 07 e 08 - Personagem de Joan Fontaine dirige-se cautelosamente ao espaço proibido da casa, o quarto da 

falecida Rebecca. 

 
Disponível em: Youtube Acessado em: 30/10/2016. 

 

Outro elemento muito explorado das casas nos filmes de Hitchcock é a escada. Pinto 

(2012) conta que seja em momentos de desafio, fuga ou tensão, a escada é um símbolo 

poderoso, além do mais, conta que as cenas que envolviam escadas geralmente eram as mais 

desenhadas e planeadas. Nos filmes de Hitchcock, as escadas geralmente representam perigo. 

Em muitos filmes, as subidas são mais perigosas que as descidas. 

As subidas geralmente conduzem as personagens a um destino terrível. Pinto (2012) 

cita como exemplo a subida de Tippi Hedren em Os Pássaros, onde será atacada por vários 

pássaros enfurecidos. Ou ainda em Psicose (1960), quando Arbogast, um detetive particular, 

sobe as escadas procurando por Mrs Bates e é esfaqueado ao chegar ao topo. Já em Suspeita 

(1941), a personagem de Cary Grant sobe as escadas levando um copo de leite que, segundo 

desconfia sua esposa interpretada por Joan Fontaine, está envenenado. 

 
Figuras 09 e 10 - Arbogast da os primeiros passos subindo as escadas e é brutalmente esfaqueado ao chegar no 

andar superior. 

 
Disponível em: Netflix Acessado em: 30/10/2016. 

 

Em contraponto, Pinto (2012) analisa que as descidas representam as profundezas do 

inconsciente de determinada personagem, revelando seus sentimentos, no momento. Ele cita 

como exemplo a descida de Joan Fontaine em Rebecca. Em determinada cena, na sequência 

em que ocorre um baile de máscaras. Ela desce empolgada as escadas, acreditando estar com 

a fantasia ideal, no entanto, o marido não gosta nem um pouco da roupa que está usando, já 

que ela é igual a um vestido de Rebecca, sua falecida primeira esposa. 
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Figura 11 - Personagem de Joan Fontaine desce as escadas empolgada em Rebecca. 

 
Disponível em: Youtube Acessado em: 30/10/2016.  

 

Além das escadas, outros elementos que merecem destaque nos filmes de Hitchcock, 

que fazem parte da geografia de uma casa, são as portas e janelas. Pinto (2012) explica que as 

portas e janelas são, arquitetonicamente falando, elementos que ligam o edifício com o mundo 

exterior. Nos filmes de Hitchcock, uma porta ou janela fechada pode estar associada aos 

espaços proibidos anteriormente citados.  

Quando ela o representa de fato, o diretor costuma filmá-la de forma expressiva, para 

deixar claro ao espectador que a abertura, da porta ou janela, levará a um espaço crucial para a 

compreensão da trama. Encontra-se como exemplo a porta do quarto da falecida Rebecca em 

Rebecca (1940), ou ainda, em Psicose, onde vemos a silhueta, de quem pensamos ser Mrs 

Bates, através das cortinas da janela de seu quarto.  

 

Figura 12 - Pode-se observar a silhueta da misteriosa Mrs Bates através da janela de seu quarto em Psicose. 

 
Disponível em: Netflix Acessado em: 30/10/2016. 

  

A janela, neste caso, corrobora para deixar o espectador curioso, sendo o único meio, 

mesmo que turvo, de contato com a misteriosa personagem, que parece ter as respostas 

necessárias para o desfecho da trama. Mas as janelas nos filmes de Hitchcock também tem 

outros significados. Nelas “não entra apenas ar e luz, entra o perigo” (PINTO, 2012, p. 80). 

As janelas permitem a entrada do perigo na residência da personagem, o local onde ele 

deveria estar seguro, quebrando, nesses casos, completamente a sensação de segurança e 

conforto de um lar. 
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Em Os Pássaros (1963), como observado por Pinto (2012), elas representam 

exatamente isso: vulnerabilidade. Em determinado momento do filme, após ataques 

sucessivos dos pássaros, as pessoas passam a utilizar suas residências como abrigos para se 

proteger. As janelas passam então a ser tapadas ou pregadas com táboas para impedir os 

repentinos ataques dos pássaros, o que acaba transformando a casa em uma caixa escura e 

claustrofóbica. 

 

Figuras 13 a 16 - Mitch tenta bloquear as portas e janelas da casa para impedir o ataque dos pássaros. 

 

 
Disponível em: Universal Pictures DVD Os Pássaros. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Outra função, talvez a mais associada a Hitchcock quando se trata de janelas, é que 

elas servem como instrumento para seu voyeurismo35, ou seja, servem para revelar 

intimidades e atrair olhares indiscretos. O maior exemplo de como o voyeurismo é trabalhado 

em um filme de Hitchcock é encontrado no filme Janela Indiscreta, onde praticamente o filme 

inteiro é filmado do ponto de vista da janela do personagem Jeff, interpretado por James 

Stewart. 

Diversas vezes, a câmera subjetiva36 de Hitchcock passeia através da janela de Jeff 

pelos apartamentos dos vizinhos, mostrando suas peculiaridades e seus vazios, invadindo sua 

privacidade. Diferente de Janela Indiscreta, que é explicitamente abertas e que “convidam o 

                                                 
35

 Voyeur é uma expressão francesa utilizada para descrever uma pessoa que obtém prazer ao observar atos 

sexuais ou práticas íntimas de outras pessoas. 
Disponível em:https://www.significados.com.br/voyeur/ 
Acessado em: 27/11/2016. 
36

 Martin (2011) explica que da-se o nome de câmera subjetiva quando a câmera assume o ponto de vista do 

olhar de algum personagem. 

https://www.significados.com.br/voyeur/
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espectador a olhar” (PINTO, 2012, p. 84), na cena inicial de Psicose (1960) a janela do quarto 

onde Marion e seu noivo se encontram está com a persiana fechada parcialmente, colocando a 

invasão da câmera como algo mais proibido ou ilícito. 

 
Figura 17 - As janelas em Janela Indiscreta, explicitamente abertas, convidam Jeff e o espectador a 

observar. 

 
Disponível em: Netflix Acessado em: 30/10/2016.  

 
Figura 18 - Na cena inicial de Psicose, a persiana da janela está parcialmente fechada, tornando a 

câmera mais invasiva. 

 
Disponível em: Netflix. Acessado em: 30/10/2016.  

 

Nesse contexto, Pinto (2012) compara o voyeurismo proposto por Hitchcock através 

da janela com obras do artista pintor Edward Hopper37, cujos temas das obras costumavam 

abordar a solidão urbana através do voyeurismo. O autor conta que, assim como Hitchcock, 

Hopper não produzia apenas imagens, mas sim, as “narrava”, gostava de de pintar ambientes 

privados, geralmente noturnos, e os enquadrava através de janelas iluminadas que 

destacavam, principalmente, a solidão de suas personagens. 

 

 

 

 

                                                 
37

 Pintor americano nascido em 1882 e falecido em 1967. Conhecido como o poeta da solidão urbana, devido 

aos temas geralmente abordados em sua obra, que costumavam evidenciar a solidão em grandes centros urbanos. 

Disponível em: ttp://miltonribeiro.sul21.com.br/2013/01/04/edward-hopper-os-130-anos-do-poeta-da-solidao-

urbana/ 
 Acessado em 10/10/2016. 

http://miltonribeiro.sul21.com.br/2013/01/04/edward-hopper-os-130-anos-do-poeta-da-solidao-urbana/
http://miltonribeiro.sul21.com.br/2013/01/04/edward-hopper-os-130-anos-do-poeta-da-solidao-urbana/
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Figuras 19 a 22 - Comparações feitas por Pinto (2012) de obras de Hopper (esquerda) com frames de 

Janela Indiscreta (direita). 

 

 
Disponível em: Pinto (2012), Hitchcock e a Arquitetura. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Logo, percebe-se que a iluminação da janela é um componente fundamental, tanto na 

obra de Hitchcock quanto de Hooper. Sendo assim, Pinto (2012) expõe que, no caso dos 

filmes de Hitchcock, a janela não somente cria uma articulação entre o interior e o exterior, 

mas também serve como uma espécie de regulador entre a luz e a sombra no interior das 

residências. 

“Em termos visuais e técnicos, a questão da luz é essencial. Principalmente nos 

filmes a preto e branco, o efeito das entradas de luz no interior dos espaços e das 

consequentes sombras criadas contribuem significativamente para criar os 

ambientes estranhos, misteriosos e plenos de tensão, típicos de Hitchcock” 

(PINTO, 2012, p. 80) 
 

Sobre a iluminação nos filmes de Hitchcock, vale destacar as conclusões de Pollari 

(2012). A autora conta que o diretor costuma escurecer as cenas a medida que o enredo se 

desenvolve, para tornar o clima mais sombrio e aumentar o suspense. Há ainda, outra 

característica em relação as sombras: usá-las para ocultar personagens, ou ainda, para 

demonstrar suas intenções obscuras. A iluminação ainda pode ser usada para o destaque de 

determinados objetos. Um exemplo da iluminação para destacar objetos pode ser encontrada 

no filme Suspeita (1941), onde, em determinada cena, Cary Grant sobe as escadas carregando 

um copo de leite, supostamente envenenado. 

 

 

 

 



42 

 

 

Figura 23 - A iluminação destaca o copo de leite, supostamente envenenado em Suspeita. 

 
Disponível em: Radio Pictures. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Ainda sobre a iluminação, Pollari (2012) comenta que o uso de cores complementares, 

em especial verde e vermelho para acentuar sensações das personagens também é um ponto 

comum. Percebe-se isso mais nitidamente no filme Um Corpo que Cai (1958), onde a loira de 

Kim Novak geralmente aparece envolta por uma destas cores, deixando o herói de James 

Stewart fascinado por sua aura de mistério. Pollari exemplifica o uso do vermelho na cena do 

restaurante, onde o revestimento das paredes é em tons de vermelho, ressaltando a beleza e 

sensualidade da personagem de Novak. 

 
Figura 24 - A personagem de Kim Novak aparece em um ambiente com paredes inteiramente 

vermelhas. 

 
Disponível em: Netflix Acessado em: 30/10/2016. 

 

Logo, conclui-se que, a respeito da iluminação nos filmes de Hitchcock, a utilização 

de sombras, luzes e cores influenciam diretamente na percepção das personagens e 

espectadores em relação ao tempo, espaço e emoções. Também é notável a maneira que 

“servem como mecanismo para o cineasta guiar a percepção e as emoções que deseja incutir 

no espectador enquanto evolui o seu enredo” (POLLARI, 2012, p. 21), ou seja, usar as cores e 

sombras projetadas pela iluminação para despertar sentimentos. 

Levando em consideração os aspectos anteriormente mencionados, pode-se perceber 

que uma casa nos filmes de Hitchcock pode ser várias coisas. Geralmente são espaços com 

portas e janelas amplas, podendo tornar a casa tanto mais fácil de ser observada, quanto mais 

perigosa, deixando as personagens que a habitam, muitas vezes, vulneráveis. Elas geralmente 
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escondem segredos e possuem locais proibidos que, em algum momento, serão penetrados e 

trarão verdades a tona, além do mais, dizem muito sobre seus proprietários. 

 

3.7 Figurinos como parte das personagens: 

 

Hitchcock dava uma atenção muito especial ao figurino de suas personagens, em 

especial o de suas Loiras Gélidas, musas de seus filmes. Pode-se dizer que “já que Hitchcock 

não podia despi-las, ele arrumou seus cabelos e vestiu-as esplendidamente, em outras 

palavras, com discreta elegância” (DUFREIGNE, 2004 apud TORRES, 2012). O autor conta 

ainda que ele costumava dizer para as figurinistas exatamente o que desejava para a roupa de 

uma determinada personagem. Conta ainda que quando o diretor não ficava satisfeito com as 

peças elaboradas para suas loiras, ia pessoalmente com elas em lojas que considerava de bom 

gosto e escolhia roupas que as deixassem elegantes. 

O figurino tem um papel crucial nos filmes de Hitchcock para indicar o estado 

psicológico de suas personagens. Mesmo as roupas íntimas usadas pelas Loiras Gélidas 

possuem um significado relevante. Um exemplo citado por Torres (2012) é encontrado em 

Psicose, quando, logo na cena de abertura da película, vemos a personagem Marion Crane 

usando uma lingerie branca em um momento de romance com seu noivo durante o intervalo 

de almoço, quando se encontra em paz consigo mesma. 

No decorrer do filme vemos a personagem mais uma vez em roupas íntimas, desta vez, 

quando acaba de roubar seu chefe quando se encontra em um momento de dúvidas e receio 

sobre suas atitudes. Nesta cena, Marion usa roupas íntimas na cor preta, indicando não apenas 

o que a personagem está sentindo, mas também, indicando o rumo para qual seus atos a 

levarão no decorrer do filme, sua morte. 

 

Figuras 25 e 26 - A roupa íntima usada por Janet Leigh em Psicose denota o estado psicológico de sua 

personagem em diferentes momentos da trama. 

 
Disponível em: Netflix. Acessado em: 30/10/2016. 
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Hitchcock chegou a desenvolver em suas parcerias com Edith Head38 storyboards de 

figurinos, para trabalhar as cores e cortes nos modelos dos mesmos. A figurinista desenhava e 

coloria os storyboards, posteriormente os mostrava a Hitchcock. Isso era feito para que ambos 

pudessem ver o que todos as personagens estariam usando em uma mesma cena, “roupas que 

tinham cores e silhuetas muito semelhantes eram eliminadas do guarda-roupa final da 

produção” (TORRES, 2012, p. 54). Esse cuidado com as vestimentas por parte do diretor e de 

Head é notado em Ladrão de Casaca (1954), onde Grace Kelly aparece em looks marcantes, 

todos em cores e modelos diferentes, mas que chamam a atenção e conferem a atriz um ar 

elegante e intocável. O filme arrecadou a estatueta do Oscar em 1955. 

Sobre o figurino usado por Kelly, Torres explica que no primeiro, um vestido de 

chiffon azul, percebemos um comportamento reservado por parte da mesma ao lado de sua 

mãe. Foi utilizado um tecido nobre para demonstrar o alto poder aquisitivo da personagem, 

porém, ao contrário de sua mãe, envolta por peles e joias, Grace usa um vestido não muito 

decotado. Deixando claro que o interesse de Cary Grant, um ex-ladrão de joias, está focado 

inicialmente na mãe de Grace. O tom de azul confere um ar gelado e distante por parte da 

mesma em relação ao personagem de Grant. 

 

Figura 27 - Grace Kelly em Ladrão de Casaca, nota-se pelo figurino o poder aquisitivo de sua personagem. 

 
Disponível em: Paramount Pictures DVD Ladrão de Casaca. Acessado em: 30/10/2016. 

 

No decorrer do filme, vemos Grace utilizando um traje de passeio, composto por uma 

longa e uma blusa salmão com detalhe em branco e luvas brancas. Neste momento 

percebemos que a personagem está mais segura de si e decidida a se aventurar e conquistar o 

Herói de Grant. Torres (2012) comenta que o tom escolhido para este figurino, assim como o 

azul citado anteriormente, possui um significado para o estado psicológico da personagem. 

                                                 
38

 Edith Head foi uma estilista e figurinista de Hollywood. Foi contratada pela Paramount em 1924 como 

desenhista de croquis, em 1928 foi promovida a assistente de um dos figurinistas mais importantes da época e 

em 1938 conquistou o cargo mais alto do departamento de figurino. É a maior vencedora de prêmios Oscar na 

mesma categoria, com oito prêmios no total. 
Disponível em: http://noembalodamoda.blogspot.com.br/2013/10/biografia-da-estilista-edith-head.html 
Acessado em: 30/10/2016. 

http://noembalodamoda.blogspot.com.br/2013/10/biografia-da-estilista-edith-head.html
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Em determinado momento ela oferece frango assado e pergunta a Grant “prefere peito ou 

perna? ”, o tom do figurino, semelhante ao tom de pele de Grace indica que a frase possui 

duplo sentido, reforçando a ideia de que o figurino revela a real identidade da personagem: 

uma loira aparentemente recatada, mas sedutora. 

 
Figura 28 - As intenções ocultas de Grace Kelly são percebidas através do figurino, um corte recatado, mas com 

um tom que se assemelha ao de sua pele. 

 
Disponível em: Paramount Pictures DVD Ladrão de Casaca.  Acessado em: 30/10/2016. 

 

Os penteados utilizados pelas atrizes nos filmes também possuem uma função. As 

loiras de Hitchcock geralmente tinham cabelos curtos ou presos em coques, para mostrar a 

fragilidade e a exposição de seus pescoços, alusão ao perigo em que se encontrarão nos 

enredos dos filmes do diretor. Um exemplo é encontrado no penteado de Tippi Hedren em Os 

Pássaros (1963). No filme, a atriz utiliza o tempo todo um coque, o que reforça a sensação de 

perigo e ataques constantes, que norteiam o clima instaurado por Hitchcock no filme. 

 

Figura 29 - Fotografia promocional do filme Os Pássaros, onde é possível notar como o penteado de Tippi 

Hedren deixa seu pescoço exposto ao perigo. 

 
Disponível em: Google Imagens. Acessado em: 30/10/2016. 

 

O Vilão nos filmes de Hitchcock também tinha seu figurino pensado. Torres (2012) 

conta que ele é apresentado visualmente para os outras personagens como alguém incapaz de 

cometer um crime devido a sua elegância, polidez e papel que ocupa no início da trama. No 

filme Festim Diabólico percebemos os vilões inteiramente impecáveis já no início do filme. 

Mesmo que os espectadores já saibam desde o início que eles são os assassinos, os outras 

personagens não desconfiam deles. 
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Figura 30 - Vilões do filme Festim Diabólico (1948) vestidos elegantemente. 

 
Disponível em: Youtube. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Outro exemplo pode ser encontrado no filme Rebecca (1940), onde a governanta Mrs. 

Danvers aparece para recepcionar a nova patroa juntamente com o restante dos empregados. 

Ela está sempre bem vestida e com um penteado impecável. Suas roupas são pretas e com 

golas que vão abotoadas até o pescoço, indicando que a personagem é conservadora e muito 

apegada a tradição. A predominância do preto em suas vestimentas também denota que a 

personagem é perigosa, aliada ao cabelo, sempre preso em um coque bem amarrado, que ela 

esconde suas verdadeiras intenções. 

 

 
Figura 31 - Mrs. Danvers em Rebecca (1940), o visual conservador com predominância na cor preta indica que a 

personagem é perigosa e esconde suas intenções. 

 
Disponível em: Youtube. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Logo, o vilão em Hitchcock, por mais que seja dotado de características maléficas, faz 

com que o público crie empatia por ele, através de um visual composto por roupas elegantes, 

que, “dão ao seu corpo a sofisticação necessária para dissimular sua verdadeira identidade” 

(TORRES, 2012, p. 59), fazendo com que as outras personagens não o identifiquem como o 

vilão até determinado momento do enredo.  

Já o Herói hitchcockiano, pensado desde o início para não ser completamente correto, 

forte ou sadio. O figurino do herói varia de acordo com o proposto pela trama do filme e pode 

ir contra o figurino elegante e impecável do Vilão, no entanto, assim como o figurino da loira 

Gélida, as roupas do herói demonstram através de seus elementos sinais que denotam sua 
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condição psicológica ou física. Torres (2012) cita como exemplo a personagem Jeff, 

interpretado por James Stewart em Janela Indiscreta (1954).  

 
Figura 32 - O pijama de Jeff dá um aspecto doentio à personagem, ressaltando sua condição física no filme. 

 
Disponível em: Netflix Acessado em: 30/10/2016. 

 

No caso de Jeff, fragilizado com a perna quebrada, o vemos usando pijamas com 

aparência desgastada, dando-lhe um aspecto doente e contrastando com o figurino exuberante 

de Lisa, sua namorada no filme que é interpretada por Grace Kelly. A diferença entre o 

figurino dos dois denota a distância entre as duas personagens, que vivem um momento 

delicado em seu relacionamento, e reforça a ideia da impotência de Jeff, preso a cadeira de 

rodas e dependendo da ajuda de sua enfermeira, interpretada por Thelma Ritter39 e de Lisa. 

 
Figura 33 - O contraste entre os figurinos de James Stewart e Grace Kelly indicam as diferenças de 

personalidade e o momento frágil que o relacionamento das personagens vivem. 

 
Disponível em: Netflix. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Pode-se notar que o figurino é um componente crucial para a composição das 

personagens nos filmes de Hitchcock, pois mais do que roupas, nos indicam traços de suas 

personalidades, intenções e sentimentos ocultos, condição social e função na narrativa. O 

diretor dava muita energia para as escolhas dos figurinos em seus filmes e fazia o possível 

                                                 
39

 Atriz de Hollywood, nascida no Brooklyn em 1905. Famosa por seus papeis como coadjuvante em filmes 

como A Malvada (1950), pelo qual foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, e Janela Indiscreta 

(1954). 
Disponível em: http://memorialdafama.com/biografiasRZ/ThelmaRitter.html 
Acessado em: 30/10/2016 

http://memorialdafama.com/biografiasRZ/ThelmaRitter.html
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para que suas personagens, em especial, a Loira Gélida, fossem visualmente o que imaginava: 

um símbolo de força sensualidade. Logo, a respeito do que foi apresentado neste capítulo, 

pode-se dizer que o cinema de Hitchcock 

Diminui a parte intelectual e aumenta a parte emocional da atividade espectatorial; 

no roteiro provocando a identificação com o personagem em perigo (é o sentido da 

temática do “falso culpado”), e sobretudo, formalmente, cultivando o suspense 

(dilatação de um presente apreendido entre dois futuros possíveis”, conforme a 

fórmula de Jean Douchet). (AUMONT; MARIE, 2009, p. 153) 
 

Esse pensamento de Aumont; Marie (2009) resume bem o que quer dizer o cinema de 

Hitchcock, pois o diretor procurava, acima de tudo, envolver o público emocionalmente. 

Neste sentido, Capuzzo (2015) corrobora dizendo que o diretor, denominado mestre do 

suspense, não o é exatamente por realizar filmes com essa temática, mas sim, por trazer o 

suspense não como uma modalidade dramática, como uma estratégia narrativa.  

Ainda segundo o autor, o suspense seria alcançado “através do estabelecimento de um 

pacto com o espectador, permitindo que o mesmo tenha acesso com exclusividade a 

informações dramáticas desconhecidas à personagens da trama” (CAPUZZO, 2015, p. 75), ou 

seja, brincava com os mesmos, dando-lhes pistas que as próprias personagens desconhecem, 

tornando-as parte da investigação e do mistério. 

Seguindo nesse sentido, Alpendre (2015) completa falando sobre o suspense de 

Hitchcock, em como o diretor fazia com que o público se identificasse com seus personagens: 

“o público suspeita de um homem, teme pela heroína que se aproxima desse homem e acaba 

participando como cúmplice de uma tentativa de linchamento” (ALPENDRE, 2015, p. 61). 

Também comenta como o diretor particulariza o temor, iniciando-o em maior escala e 

introduzindo todos os elementos da trama em poucas cenas já no início do filme. 
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4 PRODUÇÃO AUDIOVISUAL BRASILEIRA 

 

No Brasil, o cinema chegou em 1896, no ano seguinte a primeira apresentação 

realizada pelos irmãos Lumiére em Paris. A primeira exibição ocorreu no Rio de Janeiro, até 

então capital do Brasil. Pode-se dizer que “o sucesso da apresentação seria o grande 

responsável para que as projeções se tornassem cada vez mais procuradas pelos brasileiros em 

seus momentos de diversão” (TADIOTO et all, 2010, p. 73). O autor ainda explica que, 

dentre os países do hemisfério sul, o cinema aflorou mais rapidamente no Brasil. Apenas um 

mês após a primeira exibição no Rio de Janeiro o cinema tem sua estreia em São Paulo, 

organizada pelo fotógrafo Jorge Renouleau. Entretanto, em seu início ocorriam apenas 

exibições de obras europeias, pois os interesses dos produtores culturais na época giravam 

apenas em torno do lucro que seria obtido com as sessões, sem nenhuma pretensão artística ou 

ideológica, sendo a produção brasileira, ainda, inexistente 

a primeira geração de produtores e distribuidores de filmes a atuar nas cidades 

brasileiras estava mais interessada na rentabilidade comercial do cinema, não se 

podendo falar em idéias organizadas com uma determinada finalidade que não 

aquela de investir e lucrar com o novo meio de entretenimento (LYRA, 2007, p. 

146) 
 

 O primeiro a explorar a exibição cinematográfica no Brasil foi Pascoal Segreto40, que, 

com o sucesso de suas sessões, enviou seu irmão Afonso à Europa em busca de novos filmes 

para exibir, qualificando seu Salão de Novidades e se destacando em um mercado de 

entretenimento que crescia rapidamente. Tadioto; et all (2010) conta que a volta de Afonso 

Segreto, em 1898, traria não apenas novos filmes, mas também, o equipamento que 

possibilitou a produção da primeira  película filmada em solo brasileiro, a chegada do navio 

Brésil na Bahia de Guanabara. Durante um bom tempo os irmãos Segreto foram os únicos 

produtores brasileiros. 

Nos anos seguintes, na cidade do Rio de Janeiro, a falta da energia elétrica foi um 

grande problema para as exibições cinematográfica, pois as tornava precárias, até que, em 

1903, o então prefeito Francisco Ferreira Passos, lança um plano de remodelação urbana que 

inauguraria a usina de energia elétrica de Ribeirão da Lajes. A instalação da usina fez com 

que as salas de cinema se multiplicassem consideravelmente. Em 1908, conforme apontado 

por Tadioto; et all (2010), no Rio de Janeiro industrial a produção de filmes experimentais 

                                                 
40

 Empresário e produtor cinematográfico nascido na Itália e naturalizado no Brasil.Foi pioneiro na exploração 

da indústria cinematográfica no Brasil. 
Disponível em: http://www.historiadocinemabrasileiro.com.br/paschoal-segreto/Acessado em 05/07/2016. 

http://www.historiadocinemabrasileiro.com.br/paschoal-segreto/
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nacionais crescia rapidamente, até que José Labanca e Antônio Leal fundaram a Photo-

Cinematographia Brasileira, uma produtora de filmes que viria a ser reconhecida pela nitidez 

e acabamento de seus filmes. 

Um mês após a primeira exibição no Brasil, o cinema chega em São Paulo, trazido 

pelo fotógrafo Jorge Renouleau. Um sucesso imediato, o cinema tornou-se uma das principais 

atividades de lazer da cidade. Na década de 1920, alguns cinemas de luxo surgiram na 

crescente cidade e as exibições de filmes tornam-se frequentes, transformando os hábitos da 

sociedade paulistana, que “se desenvolvia e crescia tão rapidamente que mal se pôde notar 

que a grande maioria da população paulista já estava cercada por burgueses. Os cinemas, com 

a crescente burguesia local, almejavam tal nata em suas poltronas” (TADIOTO; et all, 2010, 

p. 78). O autor ainda explica que mesmo o cinema sendo um entretenimento burguês, as 

classes mais baixas não deixavam de frequentar as salas. Em São Paulo foi inaugurada na 

época a maior sala de cinema da América Latina. 

Sobre a produção nacional nessa época, Tadioto; et all (2010) afirma que, entre 1910 e 

1920, em São Paulo, a realização de filmes tomou impulso com obras como O Grito do 

Ipiranga e A Retirada da Laguna, dos irmãos Lambertini, contudo, o público preferia 

produções importadas da Europa e dos Estados Unidos. Os filmes produzidos em território 

nacional “não conseguiam mais dialogar com o público brasileiro. A perfeição técnica estava 

sendo adquirida e os gêneros americanos expostos ao mundo agradavam aos brasileiros” 

(TADIOTO; et all, 2010, p. 79), em outras palavras, os filmes nacionais não se destacavam 

perante o público, que preferia títulos internacionais. Na busca pela atenção do público, 

estabeleceu-se uma concorrência de produtoras no Brasil, o que ajudou a elevar o 

aprimoramento do cinema no país. 

A partir dos anos 30 o cinema brasileiro passa a ser mais conhecido 

internacionalmente e a ter uma identidade própria com com as Chanchadas Cariocas. Nessa 

época estrelas como Dercy Gonçalves, Grande Othelo e Carmen Miranda fazem sucesso, essa 

última indo para os Estados Unidos. Os enredos das Chanchadas Cariocas eram sempre 

populares e alegres, em um clima de carnaval,“sem se importar que fossem ou não 

profissionalmente bem-acabados ou que contivessem refinadas mensagens” (LYRA, 2007, p. 

153). A autora ainda afirma que as chanchadas não tinham propósito algum de educar ou 

instruir os espectadores, sua intenção principal era “abrasileirar” os gêneros cinematográficos 

norte-americanos, em especial, o musical.  
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As chanchadas se constituíram sobre uma coletânea de gêneros já reconhecidos 

sem maiores dificuldades pelos espectadores brasileiros, mesclando melodrama, 

drama romântico, aventura, policial e, sobretudo, musicais e comédia (LYRA, 

2007, p. 154). 
 

As chanchadas persistiram dos anos 30 a 50, tendo seu apogeu na década de 40, com 

Atlântida Empresa Cinematográfica do Brasil S.A, uma das principais produtoras 

cinematográficas existentes na época que mais se destacou na produção do gênero. Foi 

fundada em 18 de setembro de 1941, por Moacyr Fenelon, Edgard Brasil, José Carlos Burle, 

Arnaldo de Farias e Alinor Azevedo. Lyra (2007) explica que a produtora visava desenvolver 

filmes brasileiros que exibissem um conceito de identidade cultural em nosso país. 

A produtora chegou em atividade fervorosa nos anos 50, lançando diversos sucessos 

comerciais e, a partir dessa década, começou a abordar em seus enredos fatos políticos e 

sociais que aconteciam na época, como o êxodo rural, o crescimento das cidades e a volta de 

Getúlio Vargas ao poder. Sobre as chanchadas durante os anos 50, Lyra (2007) afirma que: 

Nessa década, desenvolve-se o modelo institucionalizado de um ethos cultural 

brasileiro que a política desenvolvimentista do governo fazia questão de acentuar. 

Carnaval, samba, bons malandros e os olhos verdes da mulata povoam os gêneros 

fílmicos produzidos no País, até a irrupção do Cinema Experimental e do Cinema 

Novo. (LYRA, 2007, p. 157) 
 

No final dos anos 50, com o cinema nacional já estabelecido e com uma identidade 

própria, surge no Brasil o Cinema Novo, movimento de vanguarda que “questionava as 

tentativas de se fazer um cinema brasileiro com a genética estrangeira nas décadas de 40 e 50” 

(TADIOTO; et all, 20, p. 82). Assim como a Nouvelle Vague41, O Cinema Novo tratava de 

temas que contivessem alguma crítica social e era liderado por jovens cineastas e tendo como 

principal expoente Glauber Rocha. Malafaia (2005) conta que no final dos anos cinqüenta o 

Brasil vivia um momento de vigoroso processo e desenvolvimento econômico, fazendo com 

que muitas propostas culturais inovadoras e vanguardistas se desenvolvessem. Nesse sentido, 

a produção cinematográfica experimentava com o Cinema Novo inovações tanto na estética, 

quanto nas temáticas abordadas em seus enredos.  

Os cineastas do movimento buscavam fazer filmes de maneira independente, sem 

filmagens em estúdios, sem preocupações com os acabamentos, ao contrário do que 

caracterizava a produção industrial, assim como a que era feita pela companhia 

                                                 
41

 Movimento do cinema francês, cuja tradução significa Nova Onda. Surgiu no final dos anos 50 com um grupo 

de jovens críticos de cinema da revista Cahiers du Cinema. Tendo François Truffaut como líder.  
Disponível em: http://culture-se.com/noticias/135/nouvelle-vague-a-revolucao-da-estetica-na-arte-de-fazer-

cinema Acessado em: 05/07/2016. 

http://culture-se.com/noticias/135/nouvelle-vague-a-revolucao-da-estetica-na-arte-de-fazer-cinema
http://culture-se.com/noticias/135/nouvelle-vague-a-revolucao-da-estetica-na-arte-de-fazer-cinema
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cinematográfica paulista Vera Cruz, a qual, como explicado por Malafaia (2005), eram contra, 

criticando a mesma e acusando-a de reproduzir padrões hollywoodianos, num falseamento de 

nossa realidade social e cultural. O autor ainda explica que os cineastas do Cinema Novo 

também criticavam chanchadas cariocas produzidas Rio de Janeiro. Filmes produzidos na 

época do Cinema Novo eram bem aceitos pela crítica e pelo público, conquistando boa 

projeção internacional.  

No entanto, o período cinematográfico perdeu força e foi sendo destruído aos poucos 

após o golpe militar de 1964. Malafaia (2005) cita ainda duas grandes transformações no 

panorama cultural do Cinema Novo, advindos do golpe: a primeira foi a “montagem de uma 

estrutura estatal autoritária e repressiva, contrária a qualquer forma de manifestação crítica ao 

processo de exclusão política e econômica dos setores populares, que seria levado à frente 

pelas políticas desenvolvidas pelos governos militares” (MALAFAIA, 2005, p. 3), já a 

segunda  teria sido a criação de novas condições de produção cinematográfica, muitas vezes 

geradas pelo próprio processo de crescimento econômico. No final dos anos 60, os cineastas 

do Cinema Novo foram obrigados a buscar novas formas de produção e expressão, para se 

adequar ao novo mercado cultural, imposto pelo regime militar. 

Sobre a repressão da ditadura militar, em 1969, foi criada a Embrafilme, que 

funcionava sob rígida fiscalização. Tadioto; et all (2010) conta que sua ação sobre o cinema 

nacional, que durou até o ano de 1989, foi muito ativa, em especial nas décadas de 1970 e 

1980. 

Já na década de 90, após a dissolução da Embrafilme, as produções nacionais 

perderam o apoio financeiro do governo e tornaram-se cada vez mais escassas. Além disso, 

“em 1990, as pessoas frequentavam, sim, os cinemas no país, no entanto, os filmes nacionais 

eram ignorados pelo público brasileiro” (TADIOTO, et all, 2010, p. 84). Neste contexto, 

Marson (2006) afirma que o campo cinematográfico do início dos anos 90 era um verdadeiro 

“salve-se quem puder”, pois o cinema perdeu a identidade de reflexo da cultura brasileira e a 

identificação popular, o que em outros momentos foi crucial para o cinema brasileiro. Essa 

crise de identidade e apoio no cinema nacional viria, no entanto, a ser revertida. 

Sobre a retomada do cinema brasileiro, Tadioto, et all (2010) explicam que, assim 

como no Cinema Novo, o contexto político e social influenciou no contexto cinematográfico. 

Fatos como o fim do regime militar, e a primeira eleição direta para presidente interferiram na 

produção cinematográfica, pois quando o ex-presidente Collor de Mello, antes se seu 

impeachment, assinou o decreto que deu fim às ações da Embrafilme, o cinema brasileiro 
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entrou em crise. Nesse contexto, Marson (2006) complementa, afirmando que com o fim da 

Embrafilme, do Concine e da Fundação do Cinema Brasileiro, em março de 1990, o cinema 

brasileiro perdeu seu principal financiador e distribuidor, o que o deixou em desvantagem  

com o cinema estrangeiro, pois além da extinção destes órgãos governamentais de apoio ao 

cinema, Collor também acabou com a cota de tela para a exibição de filmes nacionais. 

Em 1990, o público de cinema nacional foi de 10,51%, contra 35,93% em 1983, 

período mais produtivo da Embrafilme. Chegamos a um terço do mercado no 

início da década de 1980 para retroceder a menos de um quinto em 1990. A 

implantação de uma cota de tela, conquista histórica da classe cinematográfica 

brasileira, foi (e ainda é) uma importante forma de defesa do filme nacional frente 

a penetração maciça do cinema norte-americano, hegemônico há quase um século 

na grande maioria dos países do mundo. (MARSON, 2006, p. 24) 
 

Após a saída de Collor da presidência e a ascensão de Itamar Franco ao cargo, foi 

restabelecido o Ministério da Cultura e foi criada a Secretaria para o Desenvolvimento do 

Audiovisual, responsável pela política cinematográfica e legislação de todo o material 

audiovisual, o que contribuiu para que se desse a retomada do cinema nacional.  

Quando Carla Camurati42 lançou Carlota Joaquina, a princesa do Brasil em 1995, sem 

acordo com nenhuma distribuidora, acreditava-se que o filme não daria certo. O filme tinha 

vários fatores que poderiam prejudicá-lo: 

Carlota Joaquina é um filme histórico realizado com baixo orçamento – o que 

poderia resultar num filme menor, já que as restrições orçamentárias podem 

comprometer a reconstituição de época; somando-se a isso, a diretora era estreante 

em longas-metragens, não possuía um nome consagrado no campo 

cinematográfico, sendo mais conhecida como atriz (MARSON, 2006, p.67) 
 

Entretanto, a diretora consegue uma boa divulgação “boca a boca” com um bom 

desempenho de estréia e distribuindo o filme, que só possuia quatro cópias, pessoalmente em 

todo o país. Marson (2006) conta que a repercussão e bom desempenho do filme fizeram-no 

um marco inicial do cinema da retomada.  

O cinema nacional passa então a ser valorizado e a lotar salas, voltando a ter projeção 

internacional, Tadioto; et all (2010) destacam alguns títulos como O Quatrilho (1996) dirigido 

por Fábio Barreto, O que é isso companheiro? (1997) de Bruno Barreto e Central do Brasil 

(1998) realizado por Walter Salles, todos esses indicados ao Oscar na categoria Melhor Filme 

                                                 
42

 Atriz e cineasta carioca. Depois de participar como atriz de algumas novelas e filmes, estréia como diretora 

com o documentário Bastidores (1990), que tratava das coxias da peça O Mistério de Irma Vap, mas foi em 1995 

que ganhou notoriedade ao dirigir o longa de ficção Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil. 
Disponível em: https://www.algosobre.com.br/biografias/carla-camurati.html 
Acessado em: 30/10/2016. 

https://www.algosobre.com.br/biografias/carla-camurati.html
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Estrangeiro e o último conseguindo uma indicação na categoria de Melhor Atriz, para 

Fernanda Montenegro. 

Embora a produção cinematográfica no Brasil seja ativa e conhecida mundialmente, o 

que mais se destaca entre as produções audiovisuais nacionais são as feitas para a televisão, 

sendo essa, o principal meio de entretenimento e informação em território nacional. Chegou 

em nosso país em setembro de 1950, trazida por Assis Chateaubriand43, que fundou a TV 

Tupi. Para a inauguração da primeira rede de televisão no Brasil, Barbosa (2010) conta que o 

jornalista precisou importar aparelhos de televisão e distribuiu alguns para algumas famílias  

na cidade de São Paulo, para que as pessoas pudessem ver a primeira transmissão, na época, 

feita ao vivo.  

Assim como a chegada do cinema, a televisão foi atraindo a atenção de muitas 

pessoas, entretanto, diferentemente do cinema, que estava disponível para todas as classes 

sociais, a televisão restringiu-se a classes mais altas, que poderiam comprar o aparelho de 

televisão, em função de seu alto custo. Barbosa (2010) afirma ainda que essa primeira fase, 

chamada de “fase elitista”, caracteriza-se pelo improviso, pouca disponibilidade de receptores, 

e pela experimentação de uma nova linguagem, que levaria cerca duas décadas para se 

estruturar. A manutenção e o lucro da indústria televisiva eram obtidos através de anúncios 

publicitários, presentes no meio, desde sua cerimônia de inauguração: 

Durante o discurso na cerimônia, Chateaubriand destaca a ação de quatro empresas 

que, com recursos publicitários, tornaram possível o custoso empreendimento: a 

Companhia Antarctica Paulista, o grupo Sul América Seguros, o Moinho Santista e 

a Organização Francisco Pignatari, fabricante da Prata Wolff.(BARBOSA, 2010,  

p. 18 ) 
 

Mais tarde, no final dos anos 50, a produção televisiva nacional já contava com dez 

emissoras, número esse que viria a aumentar nos próximos anos. No início da década de 60, 

com o uso do videotape44, a televisão sofre um grande impulso. Mattos (1990) afirma que foi 

o uso do VT na televisão brasileira que possibilitou a implantação de uma estratégia de 

programação horizontal, ou seja, programas diários como telenovelas. O autor expõe ainda 

                                                 
43

 Foi um jornalista e empreendedor brasileiro. Um dos homens mais importantes e influentes durante as décadas 

de 1940 e 1950, foi o responsável por trazer a televisão para o Brasil, fundando em 1950, a TV Tupi. 
Disponível em: http://educacao.uol.com.br/biografias/assis-chateaubriand.htm 
Acessado em: 30/10/2016. 
44

Inventado em 1956, e usado pela primeira vez no Brasil em 1958, permitia que as produções de televisão 

tivessem seus trabalhos melhor acabados, sem os erros e improvisos da TV ao vivo. 
Disponível em: http://jovemguardasempre.blogspot.com.br/2012/11/a-historia-do-video-tape.html Acessado em: 

05/07/2016. 

http://educacao.uol.com.br/biografias/assis-chateaubriand.htm
http://jovemguardasempre.blogspot.com.br/2012/11/a-historia-do-video-tape.html
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que esse fato contribuiu para que fosse criado o hábito de assistir televisão, prendendo a 

atenção do telespectador. 

Além disso, Mattos (1990) ainda expõe expõe que a partir de 1964, com o golpe 

militar, os meios de comunicação em massa receberam financiamento do governo por 

vínculos de controle estatal, como o “mass media”, o que fazia ajudou a popularizar os 

aparelhos de televisão, permitindo que o público tivesse acesso aos aparelhos, antes restritos a 

uma classe mais elevada. 

A concessão de licenças para a importação de materiais e equipamentos e o 

provisionamento, por parte do governo, de subsídios para cada importação têm 

influenciado a ponto de levarem os meios de comunicação de massa a adotarem 

uma posição de sustentação às medidas governamentais  a produção televisiva 

ganhou um maior alcance de público, uma fase mais popular. (MATTOS, 1990, 

p.14) 
 

Esta foi definida pelo autor como sendo a terceira fase da história da televisão 

brasileira, a de desenvolvimento tecnológico. Foi também durante esta fase que a 

regulamentação dos meios de comunicação de massa foi se desenvolvendo. A criação do  

Ministério das Comunicações, em 1967, contribuiu para a implantação de mudanças 

estruturais no setor das telecomunicações e para a redução da interferência de organizações 

privadas sobre as agências reguladoras. 

Já nos anos 70, Mattos (1990) defende que a implantação de um esquema de produção 

industrial bem mais estruturado contribuiu para o aperfeiçoamento das produções e, de forma 

semelhante ao Star System do cinema americano, facilitou o surgimento dos grandes ídolos, 

adorados por milhares de telespectadores. Esta seria a segunda fase da televisão brasileira, que 

carregaria como característica mais marcante, o desenvolvimento de padrões de 

administração, de produção e de programação na televisão brasileira, que já havia se 

desenvolvido como o mais importante veículo da indústria cultural em nosso país, passa-se a 

registrar um aumento na quantidade de pesquisas que tratavam da estrutura organizacional da 

comunicação televisiva, através de suas mensagens, “desvendando suas relações com os 

grupos dominantes e apresentando suas características de veículo capitalista e dependente” 

(MATTOS 1990, p. 22). 

O autor fala ainda que nesse período, com uma boa estrutura administrativa, 

concentração de capital e avanços tecnológicos, como o videoteipe, estruturou-se uma 

programação mais sólida e variada de informação e entretenimento, neste último, se 

destacando principalmente a produção de telenovelas que, diferentemente do cinema, 
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apresentava seu enredo dividido em capítulos, formato advindo do sucesso das produções de 

radionovelas, porém, adaptadas para o formato televisivo.  

Sobre a história da telenovela no Brasil, Marques; Filho (2012) contam que nas 

primeiras produções eram gravadas e transmitidas ao vivo e continham narrativas acessíveis 

sobre o que estava sendo transmitindo para que houvesse um bom entendimento por parte dos 

telespectadores, sendo essa a principal preocupação dos produtores na época. Os primeiros 

textos eram importados de países como Argentina, Cuba e México, todos seguindo o mesmo 

formato: enredos melodramáticos envolvendo poucas personagens e guiados em sua trama 

principal por um romance. A primeira telenovela “Sua Vida me Pertence”, foi produzida em 

1951 e era exibida em capítulos semanais com 20 minutos de duração pela TV Tupi. 

  Os autores ainda apresentam que, por conta do seu pouco número e para que o 

público os identificassem melhor, as personagens eram construídas de maneira que 

formassem perfis psicológicos bem definidos, ou seja, bons ou maus, bandidos ou heróis, 

vilões ou mocinhos, etc. Pois assim o destino dos mesmos se tornava de fácil previsão. Além 

do mais, “a falta de personagens secundários não contribuía para a extensão de atributos 

como, por exemplo, o suspense” (MARQUES; FILHO, 2012, p. 74) 

A partir dos anos de 1960, com a ajuda do videoteipe, as telenovelas deixam de ser um 

subgênero televisivo e passam a virar hábito do telespectador, que passou a acompanhá-la em 

capítulos exibidos diariamente, assim como já era de costume na Argentina. Já no final da 

década, as tramas passam a abordar aspectos do cotidiano dos telespectadores brasileiros, 

além do apresentado, Marques; Filho (2012) contam que passou-se a investir na parte da trilha 

sonora, contribuindo para o lançamento e popularização de muitos cantores, nacionais e 

internacionais. 

Nesse contexto de inclusão de aspectos do cotidiano do telespectador, Hamburguer 

(2007) destaca que, em 1970, a telenovela Irmãos Coragem da Rede Globo, escrita por Janete 

Clair, se tornou campeã de audiência e conseguiu um feito, até então, inédito: ao abordar 

temas como futebol em uma trama com traços que remetiam aos filmes de western conquistou 

a audiência masculina que não consumia, ou assumia, telenovelas. 

O suposto estilo western da narrativa, usado na divulgação da novela, foi apontado 

pelo departamento de pesquisa da Rede Globo como justificativa para o sucesso 

alcançado junto ao público masculino. A alusão à vida cotidiana, a eventos 

contemporâneos e a elementos da cultura de alcance nacional, convenção 

recorrente nas novelas produzidas pela Rede Globo para o horário das 20 horas, a 

partir de 1969 oferece uma explicação sugestiva para o fato de as novelas 

atingirem um universo tão variado de espectadores (HAMBURGUER, 2007, p. 

164) 
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Com o sucesso de Irmãos Coragem a Rede Globo passou a dominar a audiência com 

suas telenovelas e a investir na estrutura de sua programação.  Sobre isso, Mattos (1990)  

conta que foi durante esta fase que, não apenas na Rede Globo, mas na televisão brasileira 

como um todo, começou a exibir programas de alta sofisticação técnica para a época, com 

recursos tecnológicos cada vez mais desenvolvidos, saindo do preto e branco e sendo sua 

primeira telenovela colorida O Bem Amado, de 1973.  

O autor conta ainda que durante essa época, a televisão sofreu com a censura imposta 

pela ditadura militar, expondo que durante o governo de Médici, que durou de 1969 a 1974, 

“inúmeras pressões foram exercidas sobre as emissoras de televisão mediante punições com 

multas e até suspensão de alguns programas, como medida corretiva” (MATTOS, 1990, p. 

16), logo, durante esse período de repressão, muitas obras audiovisuais acabaram sendo 

podadas ou proibidas de irem ao ar. 

Com o fim do regime militar, em 1985, a televisão entra em sua quarta fase, definida 

por Mattos (1990) como sendo a fase de transição e expansão internacional. O autor conta que 

durante esta fase, com a nova constituição de 1988, a censura teve seu declínio. Expõe 

também que durante essa época, uma competitividade entre as grandes emissoras nacionais 

pelo mercado internacional cresce, dando resultados com as telenovelas exportadas pela Rede 

Globo. Com isso, Mattos (1990) conta que com o sucesso de suas produções no exterior, a 

Rede Globo foi destaque na revista Business Week45, edição lançada em 16 de dezembro de 

1986, que narrava grandes lucros obtidos pela empresa com suas exportações. 

 

O primeiro programa da Rede Globo que obteve uma expressiva receptividade no 

exterior foi a novela "O Bem Amado". Ele foi vendido, já dublado em espanhol, a 

vários países latino-americanos e a Portugal, no original. Em 1977, o faturamento 

da Globo com vendas externas não chegou a US$ 300 mil. Em 1981, o 

faturamento atingiu o total de US$ 3 milhões, o que seria triplicado em 1983 (US$ 

9,5 milhões), chegando a US$ 14 milhões, em 1985 (MATTOS, 1990, p.17) 
 

Nesse contexto, Lopes (2003) reforça, expondo que o Brasil “fez história”, 

conquistando altos índices de audiência em diversos países na Europa e na Ásia com títulos 

como A Escrava Isaura (1976), Dancin Days (1978), Roque Santeiro (1985), entre outros 

títulos. Desde essa época, o carro chefe de produção e entretenimento da Rede Globo era a 

telenovela e a emissora já possuía um acervo considerável de obras de obras já produzidas. 

                                                 
45

 Revista norte-americana, de negócios e finanças. Fundada em 1929, tem sido publicada desde então com 

periodicidade semanal.  
Disponível em: http://www.hbrevistas.com.br/atualidades/business-week-revista-semanal-de-negocios/ 
Acesso em: 30/10/2016. 

http://www.hbrevistas.com.br/atualidades/business-week-revista-semanal-de-negocios/
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Marques; Filho (2012) contam que, nessa época, a emissora apresentava em sua grade 

telenovelas produzidas simultaneamente, exibida em horários diferentes e com propósitos 

distintos.  

Às 18:00 eram apresentadas tramas com enredos mais leves e românticos, geralmente 

de época, no horário das 19:00, as tramas recebiam um tom predominantemente voltado para 

a comédia e, por fim, às 20:00, atualmente exibida às 21:00, apresentava enredos mais densos, 

horário esse que, segundo o autor, onde eram ofertadas “propostas mais inovadoras e 

sofisticadas”(MARQUES; FILHO, 2012, p. 78). Os autores contam ainda, independente do 

tema e horário exibido, as telenovelas carregam algumas características em comum em sua 

estrutura de roteiro, assim como no cinema clássico de Hollywood. Fazem parte desta 

mixagem a historização e o cotidiano, romance e ação, e também o drama e a comédia. Há 

ainda o horário das 23:00, em voga a partir de 2011,  onde são exibidas tramas ainda mais 

densas e experimentais que as exibidas às 21:00, onde temas como sexo e violência são mais 

trabalhados e discutidos. 

Com o tempo, a telenovela foi ganhando função social, adicionando a seus enredos 

temas voltados para tratar o aspecto social e político da sociedade brasileira, permitindo 

reflexão por parte dos telespectadores e gerando discussões. Alguns exemplos de temas 

recorrentes são a homossexualidade, dependência química de álcool e outras drogas, 

corrupção, espiritualidade, doenças como aids e câncer, entre outros. Sobre isso, os autores 

ressaltam que “estas apropriações de aspectos do mundo natural propiciaram a criação de uma 

dimensionalidade própria na instância da ficcionalidade, que estipula elos com os demais 

âmbitos presentes no cotidiano” (MARQUES; FILHO, 2012, p. 78). 

Sobre as condições de produção e a expansão para o mercado exterior, Chimenti; et all 

(2012) contam que a Rede Globo inaugura, em 1995, a Central Globo de Produção (CGP), 

também conhecido como Projac (Projeto Jacarepaguá) que se torna o maior centro de 

produção televisiva de ficção da América Latina, permitindo assim, com o maior espaço 

físico, um aprimoramento de suas produções. Os autores contam ainda que a inauguração da 

Central Globo de Produção contribuiu para que a Rede Globo explorasse a produção de 

conteúdo em outras mídias, como o cinema, afinal, ela fora desde o início idealizada com esse 

propósito e também para otimizar a produção de conteúdo para a exportação. 

Logo, a partir do exposto anteriormente, percebe-se que a produção audiovisual 

brasileira, embora tenha começado com o cinema, possui maior destaque e reconhecimento, 

nacional e internacional, através de seu conteúdo de ficção televisiva, em especial, através das 
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telenovelas produzidas pela Rede Globo, as quais recebem maior investimento e visibilidade. 

A qualidade e recursos técnicos de produção foram se desenvolvendo e os enredos das 

mesmas, no início importados de outros países, foram ganhando temais sociais que 

aproximaram as produções do público, corroborando para o sucesso que alcançam hoje em 

dia. 
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5   METODOLOGIA 

 

 

Para a concretização dos objetivos anteriormente propostos, sendo eles identificar na 

linguagem audiovisual de obras brasileiras, elementos que remetam ao estilo de Alfred 

Hitchcock, foi realizada uma pesquisa qualitativa, pois, assim como definido por Gerhardt; 

Silveira (2009) “opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para 

todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma 

metodologia própria” (GERHARD; SILVEIRA, 2009, p. 31). Esse tipo de pesquisa, diferente 

da pesquisa quantitativa, não se limita apenas a pesquisa numérica, o que permite um maior 

grau de profundidade e envolvimento com o objeto de estudo escolhido. Para a utilização 

desse método é preciso primeiramente observar, descrever, em seguida compreender para 

então, posteriormente, explicar, através do material analisado, as conclusões tiradas. 

Também foram utilizadas as técnicas de análise fílmica, que consiste, em uma 

observação não-participante, objetivando a identificação das características principais do 

estilo Hitchcock, para verificar se existem referências na segunda versão da telenovela O 

Rebu, exibida pela Rede Globo em 2014. Segundo Penafria (2009), analisar um filme é 

decompor o mesmo, ou seja, descrevê-lo e, logo após, estabelecer e compreender as relações 

entre o material decomposto.  

Ainda segundo a autora, “o objectivo da Análise é, então, o de explicar/esclarecer o 

funcionamento de um determinado filme e propor-lhe uma interpretação. Trata-se, acima de 

tudo, de uma actividade que separa, que desune elementos” (PENAFRIA, 2009, p. 1). Para a 

realização, foram criadas três categorias de análise, a partir das principais características do 

estilo Hitchcock abordadas anteriormente, que auxiliaram na classificação e comparação entre 

as cenas das obras de Hitchcock e a produção brasileira escolhida para análise: a segunda 

versão da telenovela O Rebu, produzida pela Rede Globo e exibida em 2014.  

Para facilitar a observação e análise, as categorias foram organizadas em tabelas que 

apresentam os critérios de análise de cada uma, conforme segue: 

 

5.1 ASPECTOS DA NARRATIVA 

 

A primeira categoria foi desenvolvida para identificar e analisar os aspectos 

hitchcockianos através de elementos comumente empregados nas narrativas de seus filmes. 

Para se enquadrar nessa categoria, tomou-se como base os seguintes critérios de análise:  
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Tabela 1 - Critérios de análise considerados para os aspectos narrativos do estilo Hitchcock. 

5.1.1 O assassinato no começo da história: Muito utilizado pelo diretor para chocar, gerar 

curiosidade, ou ainda prender a atenção do espectador. 

5.1.2 O MacGuffin: Objeto, personagem ou elemento da trama, tem como único motivo ser 

um pretexto para a história avançar e para fazer as ações das personagens acontecerem, 

muitas vezes perdendo a importância ao longo do enredo. Às vezes funciona como uma 

pista falsa para o espectador e o Herói e pode ser um acontecimento, uma sensação, um 

objeto ou ação. 

5.1.3 A câmera colocando o espectador como voyeur46: Por vezes, o diretor costumava 

colocar a câmera por trás das persianas de janelas ou portas e mobílias, a fim de dar uma 

sensação de voyeurismo, colocando o espectador como um espião não autorizado dos 

acontecimentos.  

 

5.2 ASPECTOS DAS PERSONAGENS 

 

Para a criação dessa categoria, levou-se em conta os a maneira como Hitchcock 

apresentava suas personagens, suas funções no desenvolvimento dos enredos e arquétipos que  

representam na trama. São eles: 

 
Tabela 2 - Critérios de análise considerados para os aspectos das personagens do estilo Hitchcock. 

5.2.1 A Loira Gélida: Geralmente a musa da história, ela envolve o Herói por seu ar distante 

e geralmente é alvo do vilão. São mulheres independentes e elegantes, geralmente tem 

cabelo curto ou preso, tornando seu pescoço vulnerável. 

5.2.2 O Vilão: Polido e bem vestido, não costuma chamar a atenção das outras personagens 

para suas maldades. Não possui nenhum escrúpulo e está disposto a tudo para atingir suas 

metas. Por vezes causa empatia no espectador, que se identifica com ele. 

5.2.3 O Herói: Longe de ser um modelo de perfeição, geralmente é acusado injustamente e 

precisa provar sua inocência. Possui fraquezas e se deixa encantar pela Loira Gélida. Assim 

como o Vilão, o Herói causa sentimentos dúbios, de empatia e repulsa no espectador. 

                                                 
46

  Voyeur é uma expressão francesa utilizada para descrever uma pessoa que obtém prazer ao observar atos 

sexuais ou práticas íntimas de outras pessoas. 
Disponível em:https://www.significados.com.br/voyeur/ Acessado em: 27/11/2016. 

https://www.significados.com.br/voyeur/
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5.3 ASPECTOS ESTÉTICOS 

 

Para pertencer a esta categoria, levou-se como critérios de avaliação, as peculiaridades 

que compõem a estética nos filmes de Hitchcock. Mais ligadas a direção de arte e sua função 

na trama, foram estabelecidos como critério de análise: 

 

Tabela 3 - Critérios de análise considerados para os aspectos estéticos do estilo Hitchcock. 

5.3.1 A Casa: Componente fundamental nas tramas do diretor, a Casa pode servir como 

abrigo ou também esconder o perigo. Com peças amplas e janelas e portas altas, assemelha-

se às construções do estilo vitoriano. 

5.3.2 O Local Secreto: Escondido dentro da casa, esconde lembranças, objetos ou pessoas 

que tem respostas para o comportamento do proprietário da Casa. O momento em que o 

Herói ou alguma outra personagem entra no Local Secreto, geralmente é um ponto 

importante da trama. 

5.3.3 O figurino das personagens: Seguindo uma linha para cada um, o figurino é um 

componente importante para a expressão de cada um. Pode revelar o que está para acontecer 

e as intenções secretas de cada personagem. 

 

5.4 CORPUS DA PESQUISA 

 

A segunda versão da telenovela O Rebu, segundo informações retiradas do site oficial 

da telenovela e do site Memória Globo foi exibida  pela Rede Globo entre 14 de julho e 12 de 

setembro de 2014, totalizando 36 capítulos, que iniciavam geralmente às 23:00, horário nobre 

da emissora. Foi a quarta telenovela exibida no horário, sucedendo a segunda versão da 

telenovela Saramandaia (2013) e sendo sucedida por Verdades Secretas (2015). 

Foi escrita por George Moura e Sérgio Goldemberg, com colaboração de Charles 

Peixoto, Mariana Mesquita, Flavio Araújo e Lucas Paraizo, contando com direção geral de 

José Luiz Villamarim e direção de Paulo Silvestrini, Walter Carvalho e Luisa Lima. O núcleo 

foi realizado por José Luiz Villamarim. 

Sua trama ocorre durante e após uma festa na casa da milionária Angela Mahler, 

interpretada por Patrícia Pillar, onde um cadáver aparece misteriosamente boiando na piscina 

da mansão no final da noite. O corpo é identificado como sendo de Bruno, vivido por Daniel 



63 

 

 

de Oliveira, um dos convidados da festa que tinha um romance com a filha adotiva de Angela, 

Maria Eduarda ‘Duda’, interpretada por Sophie Charlotte.  

A vítima ainda mantinha um caso com Gilda, advogada de Angela vivida por Cássia 

Kiss na trama, esposa de Bernardo (José de Abreu) que é amigo de Carlos Braga (Tony 

Ramos), ambos temas de um dossiê que Bruno ajudava Gilda e Angela a prepararem, cujo 

qual, teria um papel importante após a festa, quando seria entregue para a polícia federal. 

As análises foram feitas a partir de um box da telenovela, lançado em DVD pela Som 

Livre, numa reedição que uniu todos os capítulos da trama em uma única sequência, dividida 

em seis discos. Sendo assim, considerou-se a obra para a análise como um todo e não por sua 

divisão original em capítulos. 
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6 ANÁLISES E RESULTADOS 

 

Neste tópico, serão apresentadas as análises e resultados obtidos através da observação 

e comparação entre os principais filmes realizados por Hitchcock e a segunda versão da 

telenovela O Rebu, exibida pela Rede Globo em 2014, seguindo as categorias de análise 

anteriormente apresentadas, que foram elaboradas baseando-se no referencial teórico 

construído a partir da literatura especializada. 

 

6.1 REFERENTES À NARRATIVA 

 

A telenovela inicia em um plano-sequência no salão de festas da mansão, onde os 

convidados dançam e bebem a vontade, partindo e encerrando na anfitriã da casa Angela 

Mahler, interpretada por Patrícia Pillar. Nesta pequena sequência, somos apresentados de 

maneira rápida as personagens principais e alguns secundários da trama. É mostrado também, 

através de expressões faciais e corporais, a existência de conflitos internos e de 

relacionamento entre si. Esse plano-sequência introdutório ilustra o clima de agitação da festa 

e passa uma sensação de acontecimento em tempo real, adequando-se e reforçando a proposta 

da trama, que se passa, em média, num dia, ocorrendo durante e nas vinte e quatro horas 

seguintes de uma festa. 

 

6.1.1 O Assassinato no começo da Trama, estratégia para envolver o público: 

 

Após o encerramento do plano-sequência introdutório, um corte nos mostra um plano 

da piscina da mansão, em meio a chuva e com um cadáver boiando no centro. Aí, já é possível 

identificar um aspecto narrativo muito utilizado por Hitchcock: o assassinato no começo da 

trama. A priori, não conseguimos identificar quem é o cadáver flutuando em meio a piscina, 

pois o mesmo se encontra de cabeça para baixo e com os braços abertos. Algum tempo 

depois, vemos através de um plano subaquático o rosto da vítima: Bruno, interpretado por 

Daniel de Oliveira, que é funcionário da empresa de Angela. Nessa altura da trama, a 

identidade do assassino ainda permanece oculta. 
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Figuras 34 e 35 - O corpo de Bruno boia na piscina em meio a chuva. Só identificamos o corpo posteriormente, 

em um plano subaquático. 

 

Disponível em: Box de DVDs O Rebu, lançado pela Som Livre. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Nota-se que Hitchcock utilizou o recurso do assassinato no início da trama em Frenesi 

(1972), penúltimo filme de sua carreira. Nesta película, um cadáver boiando aparece logo 

após a cena de abertura, cujo plano panorâmico guia o espectador pelo rio Tâmisa, em 

Londres, mostrando a paisagem urbana até fechar em um grupo de pessoas, que o avistam nas 

águas do rio, com os braços abertos e de cabeça para baixo, ocultando a identidade da vítima 

em uma composição cênica idêntica a encontrada em O Rebu. Neste caso, assim como na 

telenovela, a identidade do assassino não é revelada ao espectador, o que acaba por gerar 

curiosidade no espectador, não apenas em descobrir quem é o assassino e os motivos que o 

levaram a cometer o crime, mas também, quem é a vítima. 

Figura 36 - Um corpo é encontrado boiando no rio Tâmisa em Frenesi. 

 
Disponível em: Universal Pictures DVD Frenesi. Acessado em: 30/10/2016. 

 

 

Outro filme de Hitchcock que mostra o assassinato no início da trama é Festim 

Diabólico (1948), onde o mesmo ocorre logo após os créditos de abertura. Porém, desta vez o 

diretor utiliza o mesmo recurso narrativo com uma abordagem diferente do exemplo anterior. 

Após mostrar, do ponto de vista de um terraço a paisagem e o movimento de uma rua, 

contextualizando assim o ambiente urbano onde a história irá se passar, um movimento de 

câmera enquadra uma janela de vidro com as cortinas fechadas. Um grito é ouvido, quebrando 
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o clima mostrado em cena até então e chamando a atenção do espectador, logo, um corte na 

edição nos mostra o que ocorre no interior do apartamento: um homem é degolado. 

Figuras 37 e 38 - Um homem é degolado no começo do filme Festim Diabólico. 

 
Disponível em: Youtube. Acessado em: 30/10/2016. 

 

O ângulo da câmera abre, no que dará início a um longo plano-sequência, revelando a 

identidade dos assassinos e da vítima ao espectador. É importante ressaltar que o enredo de 

Festim Diabólico gira em torno de uma festa que ocorre após o assassinato no apartamento 

onde se encontra o cadáver e, devido a maior parte do filme ser rodada em plano-sequência, a 

película passa a sensação de estar acontecendo em tempo real. Neste caso, Hitchcock revela 

logo no início quem matou, com o que e porquê. Dessa forma, gera expectativa e curiosidade 

no espectador, não em descobrir como o crime foi executado o quem matou, mas sim em 

como e quando as outras personagens irão desvendá-lo. 

Diferentemente dos exemplos de filmes de Hitchcock citados acima, a história da 

telenovela é mostrada através de uma narrativa não-linear, em outras palavras, não seguindo 

uma ordem cronológica dos fatos ocorridos. A descoberta do cadáver na piscina, embora seja 

mostrado no início do primeiro capítulo, não acontece no início da história, mas sim, em sua 

metade, o final da festa. Tanto em Festim Diabólico quanto em Frenesi o assassinato ocorre 

no início da trama, apresentada cronologicamente ao espectador.  

 A abordagem utilizada em O Rebu, de uma trama não-linear e trazendo o 

assassinato para o início do primeiro capítulo, resulta como uma forma de imprimir um maior 

dinamismo e curiosidade no enredo policial, para prender o interesse do espectador logo no 

início, assim como Hitchcock fazia, e, assim, despertar curiosidade sobre o que ocorrerá nos 

próximos capítulos, instigando-os a identificar as pistas apresentadas nos flashbacks, ao invés 

de mostrar cronologicamente o acontecimento dos fatos e apresentar a descoberta do cadáver 

na metade da telenovela. 
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6.1.2 O MacGuffin, para a história acontecer: 

Outro recurso narrativo comumente utilizado e nomeado por Hitchcock é o 

MacGuffin, objeto, sensação, acontecimento ou ação de uma personagem, que tem 

unicamente como função na trama desencadear as ações, funcionando como um pretexto para 

as coisas acontecerem. Como já citado anteriormente, o dinheiro roubado pode ser 

identificado como o MacGuffin em Psicose (1960), pois o mesmo ocasiona a saída da 

personagem Marion Crane da cidade, que, em consequência, vai parar no Bates Motel, onde 

será brutalmente assassinada. Nesta película, encontramos um exemplo de MacGuffin objeto. 

Em Um Corpo que Cai (1959), a sensação de vertigem vivida pela personagem de 

James Stewart, na trama um ex-policial, pode ser identificada como o MacGuffin da película, 

pois, por consequência dela, que a personagem pede sua aposentadoria precoce, além do mais, 

é por conta dela que seu amigo Gavin Elster, o vilão do filme, o contrata para investigar o 

comportamento estranho que sua “esposa” Madeleine vem apresentando. A sensação ocasiona 

a impossibilidade da personagem de Stewart de perseguir a personagem de Kim Novak até o 

topo de uma alta torre de igreja, pois o mesmo começa a passar mal, fato previamente 

pensado por Elster. 

Figuras 39 e 40 - A sensação de vertigem impede a subida de James Stewart, fato premeditado pelo vilão do 

filme. 

 
Disponível em: Netflix. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Já em Festim Diabólico (1948), o MacGuffin é o assassinato cometido no começo do 

filme, ou seja, a ação cometida por duas personagens na história. Pode ser considerado como 

MacGuffin, pois o mesmo fora planejado com antecedência pelo par de assassinos, que 

almejavam cometer o crime perfeito e manter o cadáver escondido próximo aos convidados 

durante uma pequena festa, enganando-os, e, apenas posteriormente, livrar-se dele. O corpo é 

escondido em uma arca onde o anfitrião, um dos assassinos, costumava guardar livros e que, 

durante o jantar, funciona como mesa onde, por momentos, os convidados vão para pegar 

drinks e canapés. O assassinato é o real motivo para a realização da reunião festiva no 
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apartamento de um das personagens, que a promove como sendo uma comemoração anterior 

a uma viagem. 

Figuras 41 e 42 - O cadáver é escondido em uma arca, onde, durante a festa, os convidados se aproximam. 

 

Disponível em: Youtube. Acessado em: 30/10/2016. 

 

No caso de O Rebu, pode-se apontar a própria festa como sendo o MacGuffin. Ela é 

oficialmente oferecida como uma comemoração das empresas de Angela (Patrícia Pillar) e 

Braga (Tony Ramos), entretanto, ela também serve como um pretexto para a realização de 

todas as ações das personagens ao longo da trama, além do mais, durante e após a festa 

diversos convidados são mostrados postando fotos e comentando sobre a festa nas redes 

sociais, o que acaba corroborando para a investigação da polícia, que analisa o material 

postado em busca de pistas para solucionar o crime. Percebe-se também que ela é o alvo para 

a realização de intenções ocultas e premeditadas por muitas personagens. 

Figura 43 - Convidado comenta “Que noite!” em uma fotografia postada em uma rede social durante a festa. 

 

Disponível em:Box de DVDs O Rebu, lançado pela Som Livre. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Nela, Bruno (Daniel de Oliveira) quer reconquistar Duda (Sophie Charlotte), Braga e 

Bernardo (José de Abreu) vêem na festa a oportunidade de colocar as mãos no dossiê que 

Angela e Gilda (Cássia Kiss) prepararam contra eles para entregar a polícia federal, Braga 

contrata um assassino profissional para matar Angela durante a comemoração e Alain (Jesuíta 

Barbosa) entra como penetra para roubar objetos de valor são algumas das intenções que 

foram planejadas pelas personagens para serem realizadas durante a comemoração na mansão 
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de Angela. Entretanto, após o assassinato de Bruno, a festa e o motivo oficial pelo qual a 

celebração fora concebida perdem a importância no enredo. 

Figura 44 - Angela apresenta Duda a alguns convidados durante uma conversa de negócios na festa. 

  
Disponível em:Box de DVDs O Rebu, lançado pela Som Livre. Acessado em: 30/10/2016. 

 

A festa é o centro de praticamente todas as ações das personagens, com exceção das 

ocorridos no dia posterior, o das investigações, que giram em torno das consequências de 

fatos ocorridos durante a festa. Assim como em Festim Diabólico, nada acontece na trama que 

não esteja relacionado direta ou indiretamente ao MacGuffin, no caso do filme de Hitchcock o 

assassinato. Porém, a festa da telenovela é maior e mais luxuosa, mostrada com muitos 

convidados e com vários ambientes espalhados pela mansão Mahler, todos regados a muita 

bebida alcoólica, fazendo as personagens se dividirem entre os diversos aposentos da mansão 

e dificultando as pistas para que o espectador e os policiais descubram o culpado pelo crime.  

6.1.3 O Espectador como Voyeur, um intruso em cena: 

Outro recurso narrativo utilizado pelo diretor britânico é colocar o espectador como 

voyeur, ou seja, um observador não participante na trama. Ele costuma alcançar esse objetivo 

através de ângulos e enquadramentos específicos, onde posiciona a câmera atrás de objetos 

que compõem a mise-en-scene. Logo, acaba por provocar a sensação de que o espectador está 

escondido, espiando por trás de persianas, móveis, carros, etc.  

Esses enquadramentos geralmente aparecem em momentos variados e mais de uma 

vez, porém, nunca de forma aleatória. São normalmente empregados quando as personagens 

estão fazendo algo proibido, ilícito ou muito íntimo. Encontramos esse recurso em Janela 

Indiscreta (1954), onde, em determinada cena do filme, a personagem Jeff observa, pela 

janela de seu apartamento, seu vizinho suspeito remexendo em um canteiro de flores, algo 

incomum no comportamento cotidiano do mesmo. A cena vista por Jeff é mostrada através de 
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um plano, onde a câmera assume o ponto de vista do olhar de Jeff, enquadrando a visão da 

personagem por trás da persiana de sua janela. 

Figura 45 - Jeff observa seus vizinhos através da janela de seu apartamento. 

 
Disponível em: Netflix. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Outro filme onde encontramos a câmera colocando o espectador como voyeur é Um 

Corpo que Cai (1958), onde, desta vez, a personagem de James Stewart conversa com seu 

amigo, que lhe confidencia estar preocupado com o estranho comportamento que sua esposa 

vem demonstrando e o pede que a siga para descobrir onde ela vai todos os dias enquanto o 

marido trabalha. Em determinado momento, Hitchcock enquadra a personagem que está 

pedindo a ajuda de Stewart em um contra-plongée, colocando a câmera atrás de uma mesa 

com cadeiras estofadas, como se o espectador estivesse invadindo a privacidade da 

personagem, ouvindo conversas íntimas sobre a sanidade mental de sua esposa. 

Figura 46- Observamos o desabafo pessoal de uma personagem por trás de uma mesa em Um Corpo que Cai. 

 
Disponível em: Netflix. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Também encontramos esse recurso narrativo em Psicose (1960), onde, após a cena do 

assassinato no chuveiro, a personagem Norman Bates retira o cadáver do banheiro de um dos 

quartos do Bates Motel, colocando-o no bagageiro do carro da vítima e, logo após, pega 

materiais de limpeza para limpar qualquer vestígio de assassinato presente no local. Quando 

ele entra no quarto novamente com os equipamentos de limpeza, o vemos enquadrado por trás 

do colchão e do criado mudo ao lado da cama. Nesse sentido, novamente Hitchcock coloca o 
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espectador como um intruso, espiando a atividade ilícita que está sendo realizada por um de 

suas personagens. 

Figura 47  - Norman Bates apaga os vestígios do assassinato no chuveiro em Psicose. 

 
Disponível em: Netflix. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Em O Rebu é possível identificar esse mesmo recurso em diversos momentos da 

trama. Um deles é quando Bernardo está revirando o carro de Bruno em busca do dossiê 

preparado por Angela e Gilda para incriminá-lo junto com Braga. Na cena, em determinado 

enquadramento, o vemos apressado, debaixo da chuva e praticamente escondido atrás do 

carro enquanto revira o bagageiro, enquadrado pela lateral do carro, tem-se a sensação, assim 

como nos exemplos citados acima, de se estar espionando como intruso a atividade suspeita 

da personagem. 

Figura 48 - Bernardo revista o carro de Bruno em O Rebu. 

 
Disponível em: Box de DVDs O Rebu, lançado pela Som Livre. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Em outro momento, após a festa e acharem o cadáver de Bruno na piscina, 

presenciamos uma conversa íntima entre Angela e Duda, onde elas expõem conflitos internos 

e conflitos de pensamento e opinião no quarto de Duda. Em determinado plano, nos é 

mostrado um enquadramento onde a personagem de Sophie Charlotte, deitada em seu leito, e 

Angela, em pé ao lado da filha adotiva, aparecem por trás da cabeceira da cama em um 

contra-plongée, como se a câmera assumisse um ponto subjetivo para o espectador que está 

invadindo um momento íntimo das personagens. 
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Figura 49 - Angela e Duda em um momento íntimo após a festa. 

 
Disponível em: Box de DVDs O Rebu, lançado pela Som Livre. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Hitchcock usava muito esses ângulos de câmera para causar a sensação de que o 

espectador seria um intruso espionando a vida e as ações das personagens. Em O Rebu 

percebe-se em diversos momentos a utilização desse mesmo recurso. Determinados 

enquadramentos, como alguns dos citados como exemplo acima, servem bem para despertar a 

sensação de intromissão e despertar a curiosidade, colocando o espectador como testemunha 

ocular de um segredo, prendendo sua atenção para as pistas lançadas no desenrolar do enredo. 

6.1.4 Outro ponto em comum: o assassino à espreita: 

Além dos recursos narrativos previamente estipulados como critérios de análise para 

esta categoria, vale a pena incluir outra semelhança com o estilo do diretor identificada 

durante as observações: o assassino à espreita. Observa-se em alguns filmes de Hitchcock 

que, em sequências de assassinato, ou tentativa de assassinato, o diretor costumava mostrar 

aos espectadores o assassino esperando o momento exato de atacar, ou seja, o assassino a 

espreita da vítima. 

Em Disque M para Matar (1954) vê-se desde a entrada do assassino no apartamento, 

seu posicionamento no esconderijo, onde espreitará por sua presa, quando ele está prestes a 

cometer o crime e o momento do ataque, criando um clima de suspense que mantém o 

espectador em estado de alerta, curioso para saber o que acontecerá a seguir, assim como será 

a reação da vítima e se seu plano irá funcionar. 
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Figuras 50 a 52 - Vê-se o assassino entrar, esconder-se e espreitar a vítima em Disque M para Matar. 

 
Disponível em: Coleção Cinemateca Veja DVD Disque M para Matar. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Percebe-se o mesmo recurso narrativo na sequência do espetáculo musical em O 

Homem que Sabia Demais (1956), onde vemos o assassino se posicionar em um camarote, 

ponto estratégico para o ataque planejado, observar a vítima com um binóculos, esconder-se 

atrás das cortinas instantes antes da nota musical marcada e apontar o revólver para sua presa 

e, finalmente, disparar o tiro. 

 

Figuras 53 a 55 - O assassino espreita a vítima observando-a em um camarote, depois esconde-se atrás das 

cortinas para dar um tiro. 

 
Disponível em: Universal Pictures DVD O Homem que Sabia Demais. Acessado em: 30/10/2016. 
 

Em O Rebu, vemos em diversos momentos o assassino profissional contratado por 

Braga para matar Angela a espreita, esperando o momento certo para atacá-la. Em uma dessas 

tentativas, o vemos entrar escondido no quarto de sua presa, onde se esconde em um armário 

e espera pelo momento em que a anfitriã da festa entrará em seu quarto para retocar a 

maquiagem. Quando finalmente Angela vai até o banheiro de sua suíte, como previsto pelo 

assassino, o vemos abrindo uma fresta do armário e apontando o revólver para sua vítima, 

porém, o assassino se vê obrigado a recuar ao ouvir a voz de Gilda, que entra no local. 
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Figuras 56 e 57 - Assassino contratado para matar Angela se esconde e fica a espreita. 

 
Disponível em: Box de DVDs O Rebu, lançado pela Som Livre. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Percebe-se que o diretor costumava empregar esse recurso como uma forma de 

prender a atenção do espectador, colocando-o a parte e dando pistas de algo que irá acontecer 

e que as personagens, no caso a vítima, ainda não sabem. Criava assim, um clima de tensão no 

espectador que aguardava, ansiosamente, a reação da vítima ao ser atacada. Em O Rebu vê-se 

em diversos momentos o assassino à espreita de Angela, sua presa, que só sabe que está 

correndo risco de vida após um mal sucedido ataque após a festa, mas nunca sabe onde ele 

está de fato, mas que é mostrado ao espectador, criando uma crescente tensão em cena. 

Logo, partindo de pressupostos em comum, identificados como elementos que 

compõem as narrativas dos filmes realizados por Hitchcock, e suas comparações com os da 

segunda versão da telenovela O Rebu, observou-se semelhança, não apenas nos recursos 

narrativos empregados, mas também, em enquadramentos, como a do revólver enquanto o 

assassino espreita sua vítima em O Homem que Sabia Demais (1956) e enquanto o assassino 

profissional espera por Angela, sua presa. Ou ainda, na organização dos elementos que 

compõem a cena, como a posição do cadáver boiando na cena inicial do filme Frenesi (1972) 

e o corpo de Bruno. 

 

6.2 REFERENTES ÀS PERSONAGENS 

 

Hitchcock costumava trabalhar muito o perfil psicológico das personagens na pré-

produção de seus filmes. Dentre as personagens que compõem a trama de suas películas, 

pode-se identificar três principais arquétipos, que sempre se mostravam presentes. São eles: A 

Loira Gélida, o Vilão e o Herói.  
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6.2.1 A Loira Gélida: 

 

Em muitos de seus filmes, a Loira Gélida é a musa estonteante do filme, que seduz e 

encanta o Herói ou o Vilão naturalmente, seja por sua maneira de agir, seu trajar, etc. Essas 

loiras geralmente não percebem seu poder de encanto perante os outras personagens. Um 

exemplo da Loira Gélida como a musa irresistível da trama é encontrado em Um Corpo que 

Cai (1958), onde a personagem vivida por Kim Novak, com seu ar distante e de mistério, 

possui um fascínio irresistível sobre o herói da trama, personagem de James Stewart.  

 

Figura 58 - A loira de Kim Novak é a musa encantadora do filme Um Corpo que Cai. 

 
Disponível em: Netflix. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Em contraponto, há também as loiras que tem plena consciência de seu poder de 

sedução e que o usam para conquistar seus objetivos na trama. Essas loiras costumam se 

mostrar mais independentes em relação ao mundo em que vivem, são mais autônomas e mais 

ativas na ação do enredo. Um exemplo é a personagem vivida por Tippi Hedren em Os 

Pássaros (1963), onde a protagonista age conforme seus impulsos, ativa e independente, faz 

de tudo para alcançar seus objetivos e conquistar o homem que está interessada. 

 

Figura 59 - A loira de Os Pássaros é ativa na trama e faz de tudo para alcançar seus objetivos. 

 
Disponível em: Universal Pictures DVD Os Pássaros. Acessado em: 30/10/2016. 
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Há ainda as loiras que estão dissociadas da figura da musa. Nesses casos, elas deixam 

para outras personagens o papel da sedutora fatal, embora possuam um charme que as 

destacam, de alguma forma, perante o restante. Em Rebecca (1940), a personagem de Joan 

Fontaine não é a musa do filme, entretanto, seus maneirismos, delicadeza e até mesmo sua 

timidez fazem com que o espectador e outras personagens do enredo sintam empatia por ela. 

 

Figura 60 - A loira em Rebecca encanta pela delicadeza e timidez. 

 
Disponível em: Youtube. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Em todos os casos citados, as loiras se encontram em conflitos internos: a loira de 

Novak está entre a sanidade e a loucura, confusa pelos sentimentos que sente pela personagem 

de Stewart e com medo que ele descubra sua verdadeira identidade, já a de Hedren não 

consegue entender o motivo dos repentinos ataques de pássaros que começam a acontecer e a 

de Fontaine sente-se sozinha, deslocada e angustiada, com a sensação de que pode ser traída 

ou deixada de lado a qualquer momento. 

Em O Rebu encontra-se a figura da Loira Gélida em Angela Mahler, anfitriã da festa 

que está prestes a denunciar seu sócio para a polícia federal. Assim como Joan Fontaine em 

Rebecca, Angela sente-se angustiada pela sensação de traição que pode sofrer a qualquer 

momento por pessoas próximas à ela. Perdeu o marido e os dois filhos em um acidente de 

helicóptero e conta, como membro familiar, apenas a filha adotiva Duda. A loira de Angela, 

assim como a Joan Fontaine em Rebecca, não é a musa sensual. Esse papel que fica com 

Sophie Charlotte, porém, a personagem de Pillar possui seus encantos, que a tornam 

fascinante ao olhar das personagens. 
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Figura 61 - A Loira Gélida (direita) e a musa sensual da trama (esquerda) estão dissociadas em O Rebu. 

 
Disponível em: Site GShow. Acessado em: 30/10/2016.  

 

Na telenovela, o fato de Angela não ser a musa sensual pode estar associado ao 

estereótipo visual conferido aos brasileiros no exterior: morenos e com a pele bronzeada. 

Patrícia Pillar é exatamente o oposto, já que é loira e tem a pele clara. Já Sophie Charlotte 

representa melhor o padrão estético idealizado pelo mercado exterior da musa sensual 

brasileira, encaixando-se com o que o público internacional espera ver. Logo, considerando 

que a Rede Globo foca suas produções para se adequarem ao mercado de exportação, a 

personagem Duda é a mais adequada como a musa sensual da trama. 

 

6.2.2 O Vilão 

Já o Vilão nas obras de Hitchcock são sempre educados, polidos e estão sempre bem 

vestidos. Eles não costumam chamar a atenção de outras personagens para suas maldades no 

início da trama. São inescrupulosos e  extremamente calculistas, fazem o que for preciso para 

alcançarem suas metas. Em Rebecca (1940), a personagem Mrs Danvers é a vilã do filme. 

Segura de que a nova patroa não é adequada, faz de tudo para que ela se sinta desconfortável, 

como uma visita indesejada em sua própria casa. Mantém o quarto da antiga patroa intacto e 

seus pertences, todos com iniciais gravadas, espalhados pela casa. Chega a convencer a 

personagem de Joan Fontaine, sem que a mesma soubesse, a se vestir como Rebecca e tenta 

convencê-la a cometer suicídio, jogando-se da janela do quarto de Rebecca. 
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Figura 62 - A vilã Mrs Danvers tenta induzir a nova patroa a cometer suicídio. 

 
Disponível em: Youtube. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Alguns vilões são  mentalmente perturbados, como é o caso de Norman Bates em 

Psicose. Com uma confusa relação de Édipo com sua falecida mãe, Norman vive entre a 

sanidade e a loucura, acreditando piamente que ela continua viva e que nunca sai de casa por 

ter a saúde frágil e estar sempre doente. Mesmo muito reprimido e considerado estranho, ele 

não é visto como uma ameaça pelas pessoas que o conhecem na cidade onde vive. 

 

Figura 63 - O estranho Norman Bates tem uma relação de Édipo com a mãe. 

 
Disponível em: Netflix. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Outro Vilão Hitchcockiano que merece destaque é Tony Wendice, vivido por Ray 

Milland em Disque M para Matar (1954). Ele é muito educado, está sempre impecável e fala 

com os outras personagens em um tom aveludado.Extremamente frio e calculista, ordena que 

assassinem sua esposa, vivida por Grace Kelly e, mesmo quando seu plano dá errado, não 

demonstra perder o controle, mantendo-se calmo e tenta esconder as pistas para encobrir seu 

plano e incriminar sua cônjuge.  
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Figura 64 - Personagem de Ray Milland é frio e calculista em Disque M para Matar. 

 
Disponível em: Warner Bros Pictures. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Na telenovela O Rebu, o Vilão é a personagem vivido por Tony Ramos, Carlos Braga.  

Carrega muitas características do Vilão Hitchcockiano: é corrupto, inescrupuloso, 

extremamente polido e bem educado. Ele raramente deixa de ser cordial ao longo da trama. 

Mesmo sabendo que Angela reuniu um dossiê e que irá denunciá-lo para a polícia ele 

continua a tratá-la com educação, chegando a flertar com ela em determinado momento da 

festa, ao mesmo tempo, havia contratado um assassino profissional para matá-la.  

 
Figura 65 - Braga não deixa de ser cordial com Angela, mesmo tendo ordenado seu assassinato. 

 
Disponível em: Box de DVDs O Rebu, lançado pela Som Livre. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Entretanto, diferentemente do que costuma acontecer nos filmes do diretor britânico, 

percebe-se desde o começo do enredo a quem pertence o papel de Vilão, o que não deixa de 

desclassificá-lo como um vilão ao estilo Hitchcock, pois o mesmo o diretor já revelou quem 

eram seus vilões no começo de Festim Diabólico (1948). Além do mais, embora por algumas 

vezes o espectador suspeite de que Braga mandou matar Angela, por outras ele acaba 

duvidando dele por ser uma suspeita óbvia, ou ainda pensa que Duda e Bruno que contrataram 

o atirador para ficar com a herança que a personagem de Charlotte receberia. 

A personagem de Tony Ramos se encaixa bem como o Vilão da trama, sua função no 

enredo é bem clara, embora, assim como nos filmes de Hitchcock, por vezes nos faça sentir 

empatia por ele, como quando em conversas com a esposa percebemos que é um homem 
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muito ligado à família, ou ainda, no momento em que recebe a confirmação de um exame 

médico: está com câncer, fazendo o espectador repensar se realmente merece ir para a prisão, 

contrastando com momentos como quando tenta comprar o delegado para não ser preso, ou 

quando descobrimos que ele é quem contratou o assassino para matar Angela, em que o único 

sentimento que o público nutre por ele é o de que seja feita a justiça. 

6.2.3 O Herói: 

O Herói nos filmes de Hitchcock é um herói imperfeito, ou seja, possui fraquezas. Está 

muito ligado a figura do acusado injustamente, já que geralmente são perseguidos pela polícia 

e precisam provar sua inocência. Em Ladrão de Casaca (1955), o Herói é a personagem de 

Cary Grant, um ex-ladrão de joias famoso que, ao ocorrerem novos roubos de joias no mesmo 

estilo em que costumava realizar, é procurado pela polícia que o acusa de ser o autor dos 

crimes, logo, precisa fugir e provar sua inocência. 

Figura 66 - Cary Grant é o acusado injustamente em Ladrão de Casaca. 

 
Disponível em: Paramount Pictures DVD Ladrão de Casaca. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Há também o Herói debilitado, que precisa da ajuda dos outros para ter ação na trama. 

Um exemplo é Jeff de Janela Indiscreta. O herói vivido por James Stewart está com a saúde 

debilitada por conta de uma perna quebrada, logo, não tem muita liberdade de locomoção e 

ação dentro da trama, dependendo da ajuda de sua namorada Lisa e sua enfermeira Stella para 

agir. 
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Figura 67 - Personagem de James Stewart em Janela Indiscreta tem dificuldades de se locomover por conta da 

perna quebrada. 

 
Disponível em: Netflix. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Em O Rebu, a figura do herói é representada por Marcos Palmeira, através de sua 

personagem, o delegado Pedroso. Percebe-se que ele carrega consigo alguns conflitos 

internos, como a frustração por não ter conseguido provar o envolvimento de um político em 

um esquema de corrupção, fato que o levou a agredir o mesmo durante uma coletiva de 

imprensa. Ele também encanta-se pela elegância, polidez e força de Angela e tem um caso 

mal resolvido com Rosa, vivida por Dira Paes, sua colega de profissão.  

Assim como a personagem de James Stewart em Janela Indiscreta, o delegado preza 

pelos fatos e pela verdade, também como o Herói de Um Corpo que Cai, um ex-policial 

aposentado. Na telenovela, o arquétipo do falso culpado não é encontrada associada ao Herói, 

mas sim ao penetra Alain, que é acusado de roubar as jóias e objetos de valor da anfitriã e de 

alguns convidados que desapareceram durante a festa. O fato de a personagem de Palmeira ser 

delegado pode ter contribuído para que o mesmo, o Herói da trama, estivesse dissociado da 

figura do acusado injustamente. 

 Figuras 68 e 69 - Delegado Pedroso (esquerda) é o Herói em O Rebu, mas Alain (direita) ocupa o lugar 

do falso culpado na trama. 

 
Disponível em: Box de DVDs O Rebu, lançado pela Som Livre. Acessado em: 30/10/2016. 
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 Além disso, sua relação com a Loira Gélida é semelhante a que a personagem de 

James Stewart nutre pela de Kim Novak em Um Corpo que Cai (1958). Em determinados 

momentos da investigação, o delegado Pedroso parece mais interessado nos traumas e na vida 

da misteriosa e elegante Angela Mahler, assim como capturar quem está tentando matá-la, do 

que em descobrir quem é o assassino de Bruno. Ainda causa no espectador, assim como nos 

moldes de Hitchcock, o modelo do herói imperfeito, pois perde a calma, comete alguns atos 

que legalmente não poderia, como entregar o dossiê confidencial elaborado por Angela e 

Gilda a jornalistas, mas procura não se desviar do senso de justiça, buscando sempre trazê-la a 

tona. 

Logo, pode-se perceber que, embora os arquétipos típicos do estilo Hitchcock estejam 

todos presentes na trama da telenovela, há algumas adaptações relacionadas ao contexto 

brasileiro. Na telenovela a figura da musa encontra-se dissociada da Loira Gélida, assim como 

o Herói não é o acusado injustamente. Todos apresentam conflitos psicológicos que são 

mostrados, indicados ou citados em algum momento no enredo e, assim como no estilo 

hitchcockiano, provocam, por vezes, sensações de empatia e repulsa ao espectador. 

 

6.3 REFERENTES À ESTÉTICA 

Nessa categoria foram analisados os elementos relacionados a composição estética de 

cenários e figurinos, comparando os mesmos presentes na segunda versão da telenovela O 

Rebu, com os elementos estéticos empregados nos filmes do diretor britânico Alfred 

Hitchcock. 

 

6.3.1 A Casa: 

 

A casa é um componente crucial nos filmes de Hitchcock, pois o mesmo procurava 

colocar implicitamente em sua aparência todo um simbolismo e sensações que ele pretendia 

causar no espectador. Colocava-a como um local que servia de esconderijo para o perigo, 

onde as personagens poderiam se abrigar ou se expor. As casas no estilo vitoriano eram as 

favoritas por seus espaços amplos, além disso, destaca-se o papel das portas e janelas nas 
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construções. Elas geralmente são grandes e tem muitos vidros, deixando a intimidade de seus 

habitantes a mostra e revelando-as, para outros personagens e para o espectador. 

 

Figuras 70 e 71 - Casas de Psicose (esquerda) e Rebecca (direita). A primeira em estilo vitoriano e com muitas 

janelas, a segunda, ainda mais espaçosa, também possui diversas entradas. 

 
Disponível em: Netflix e Youtube, respectivamente. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Em Janela Indiscreta (1954), tanto a janela do apartamento de Jeff quanto a de seus 

vizinhos são espaçosas e com venezianas de vidro, deixando todas as suas atividades 

expostas. A própria abertura do filme faz alusão a essa proposta, mostrando a cortina da 

personagem de Stewart abrindo-se como se fossem as de um teatro e que além delas 

encontrássemos o espetáculo. Neste filme, Hitchcock usa as lentes da câmera de Jeff como 

uma forma de colocar o espectador como voyeur, mostrando-as em ângulos subjetivos, que 

colocam quem está assistindo o filme sob o olhar da personagem. 

 

Figuras 72 e 73 - Janelas deixam a intimidade das personagens a mostra em Janela Indiscreta. 

 
Disponível em: Netflix. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Também em Rebecca a janela tem um papel importante. Em alguns momentos, a 

personagem de Joan Fontaine, quando sente-se desconfortável, aproxima-se das janelas da 

mansão Manderley, como na cena em que a personagem de Joan e a vilã Mrs Danvers 

confrontam-se no antigo quarto de Rebecca e que Fontaine aproxima-se, chorando, da janela.  
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Figura 74 - Joan Fontaine aproxima-se da janela em momento de fragilidade em Rebecca. 

 

Disponível em: Youtube. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Em O Rebu a mansão Mahler não apenas abriga a festa oferecida por sua proprietária, 

mas também o inimigo. Lá Angela se sente confortável, mas também esconde segredos e 

lembranças do passado. Durante a festa várias personagens se hospedam por lá, incluindo 

Braga, que contrata um assassino para matar sua anfitriã. Semelhante à Manderley, do filme 

Rebecca (1940), a construção é muito alta e suas salas quartos, escritório, cozinha e demais 

peças são muito espaçosas. Com janelas e portas imensas, dão margem para o perigo entrar e 

as pessoas que estão lá dentro expostas a ele. 

Figuras 75 e 76 - Assim como  Manderley, a mansão Mahler é alta e espaçosa, com grandes janelas e 

portas. 

 

Disponível em:  Box de DVDs O Rebu, lançado pela Som Livre.  Acessado em: 30/10/2016. 

 

A personagem de Patrícia Pillar tem, na telenovela, uma relação específica com as 

janelas de sua mansão, que também representam uma abertura para seu passado e sua 

consciência, pois costuma se aproximar de alguma em momentos de reflexão, ficando ao 

mesmo tempo vulnerável ao assassino que a espreita do lado de fora da mansão. Sua culpa e 

arrependimento são sua fraqueza e atingirão seu ápice na última cena, quando Angela após 

saber que Duda a roubava e ver-se completamente sozinha é atingida pelo atirador, caindo 

morta no chão do salão de festas da mansão. 
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Figuras 77 e 78- O atirador espreita Angela em diferentes momentos da trama através da janela. 

 
Disponível em: Box de DVDs O Rebu, lançado pela Som Livre. Acessado em: 30/10/2016. 

 

 
Figuras 79 e  80 - Angela é atingida pelo assassino ao se aproximar da janela e cai morta no chão. 

 
Disponível em: Box de DVDs O Rebu, lançado pela Som Livre.  Acessado em: 30/10/2016. 

 

Logo, percebe-se que, assim como nos filmes de Hitchcock, a casa possui um papel 

importante no enredo. Além disso, a relação que a personagem Angela tem com a janela é 

fundamental para o desenvolvimento da narrativa, pois algumas reviravoltas são apresentadas 

a partir da mesma: a segurança a avisa sobre o cadáver chamando-a através da janela de vidro 

do salão de festas, o assassino realiza sua primeira tentativa de assassinato enquanto Angela 

está na janela, o delegado Pedroso a observa encantado através de uma janela e, finalmente, 

Angela é atingida pelo assassino na maior janela de sua mansão.  

 

6.3.2 O Local Secreto: 

Dentro das residências nos filmes de Hitchcock, geralmente se encontra algum 

aposento, ou móvel que esconde algum segredo e que atraem a atenção das personagens e do 

espectador. Esses locais costumam guardar segredos dos proprietários, antigos ou atuais, da 

Casa e sempre possuem um destaque na trama, pois quando o Herói, ou mais alguém o 

descobre ou penetra nele, algo importante acontece e informações importantes são reveladas.  
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Um exemplo de um Local Secreto se encontra no filme Rebecca (1940), onde o quarto 

da antiga Mrs. de Winter é mantido por Mrs. Danvers intacto, como se a sua falecida patroa 

ainda estivesse por lá ou vagasse pela casa. A presença de Rebecca é tão forte e a mesma 

ainda possui tanta influência sobre outras personagens que em determinados momentos do 

filme, antes da entrada da heroína loira interpretada por Joan Fontaine, o espectador chega a 

ficar em dúvida se Rebecca está mesmo morta ou se na verdade ela se encontra escondida no 

quarto o tempo todo. 

Figura 81 - O quarto proibido de Rebecca é o Local Secreto da mansão Manderley. 

 
Disponível em: Youtube. Acessado em: 30/10/2016. 

O Local Secreto de Rebecca é amplo e mobiliado. Todos os objetos estão posicionados 

como se o quarto ainda fosse habitado, incluindo plantas e acessórios em uma penteadeira. 

Permanecem impecáveis e são limpos pelos empregados, até mesmo suas roupas íntimas 

permanecem dobradas e guardadas. Além do mais, o luxo empregado pela direção de arte do 

filme no quarto proibido revela muito sobre sua antiga proprietária, uma mulher fútil cercada 

de tudo o que queria, admirada por seu bom gosto e estilo de vida. 

Figuras 82 e 83 - Os objetos no quarto de Rebecca permanecem impecáveis. Inclusive suas escovas de 

cabelo(esquerda)  e roupas íntimas (direita). 

 
Disponível em: Youtube. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Já em Psicose (1960), o quarto de Mrs. Bates, é o Local Secreto. Cercado por uma 

aura de mistério, a câmera de Hitchcock posiciona sua casa, e, consequentemente, seu quarto, 

em um plano superior ao Bates Motel, uma alusão sobre o relacionamento de édipo que 
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Norman Bates tem com a mãe. Além disso, as personagens da película vão até a casa com o 

objetivo de encontrar Mrs. Bates em seu quarto e, assim, obter respostas sobre o assassinato 

de Marion. Primeiro o detetive Arbogast, brutalmente assassinado, depois Lila, irmã de 

Marion, que acaba por solucionar o mistério: Mrs. Bates está morta e Norman é o assassino. 

Figuras 84 - A casa de Mrs. Bates em um plano superior ao Bates Motel. 

 
Disponível em: Youtube. Acessado em: 30/10/2016. 

Já em seu interior nota-se, assim como Rebecca, o quarto inteiramente mobiliado e 

com os objetos pessoais de Mrs. Bates posicionados como se ela ainda estivesse viva e 

habitando-o. Em contraponto, especialmente em seu quarto, encontramos um ambiente sujo e 

empoeirado, mostrando, ao mesmo tempo, que não é muito frequentado, dando ares de 

desleixo e abandono. 

Figura 85 - O quarto de Mrs Bates é amplo e ainda guarda seus objetos pessoais, como se ainda fosse habitado. 

 
Disponível em: Netflix. Acessado em: 30/10/2016. 

 

A mansão Mahler também tem seu Local Secreto. Este é o quarto de brinquedos dos 

falecidos filhos de Angela, que se localiza no sótão da mansão. Assim como em Rebecca 

(1940) e Psicose (1960), o quarto ainda tem objetos pessoais das pessoas que costumavam 

habitá-lo, como brinquedos, desenhos, filmes caseiros e antigos da família, além de projetor 

para assisti-los. Mesmo mantendo o quarto praticamente intacto desde a última vez que seus 

filhos estiveram lá, Angela, diferentemente do que acontece nos dois filmes do diretor citados 

como exemplo, não costuma frequentar o quarto, que permanece fechado e empoeirado. 
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Figura 86 - Angela mostra o quarto de brinquedos no sótão, a pedido do delegado. 

 
Disponível em:  Box de DVDs O Rebu, lançado pela Som Livre.  Acessado em: 30/10/2016. 

 

Em O Rebu, o Local Secreto, diferentemente de Psicose, não tem relação direta ou 

indireta com os crimes da trama, mas sim, serve para explicar a relação de dependência que a 

personagem de Pillar tem com a de Charlotte, já que a mãe da personagem Duda era 

governanta da mansão e faleceu no mesmo acidente que o marido e filhos de Angela, 

deixando-a sozinha, assim como a ex-patroa que veio a adotá-la. Além disso, assim como 

Hitchcock fazia em seus filmes, depois de o Herói entrar no Local Secreto, passa a entender 

melhor como age e sente-se seu proprietário. 

 

6.3.3 O Figurino das personagens: 

O figurino, em especial o da Loira Gélida, sempre foi para Hitchcock, que dedicava 

muito tempo pensando em como seriam os mesmos, além dos significados que deveriam ter. 

Em O Rebu, vê-se a personagem de Patrícia Pillar usar dois figurinos marcantes: o primeiro é 

o vestido longo preto que usa durante a festa e o segundo, um tubinho cinza usado no dia 

seguinte ao assassinato de Bruno. O figurino da festa é marcante: um longo preto de veludo, 

discreto e não deixa muito a mostra o corpo da atriz, exceto por um decote em “V” nas costas. 

O corte nas costas do figurino ajuda a ressaltar como a personagem está se sentindo, ou seja, 

com a sensação constante de que pode ser traída a qualquer momento, reforça a ideia de que 

ela está exposta a uma punhalada de pessoas próximas, como seu sócio Braga e sua filha 

Duda. 
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Figuras 87 e 88 - O figurino de Angela durante a festa é marcado por um decote em V nas costas. 

 
Disponível em: Box de DVDs O Rebu, lançado pela Som Livre. Acessado em: 30/10/2016. 

 

 Assim como em O Rebu, encontra-se esse recurso empregado de maneira semelhante 

em Rebecca (1940), onde, em determinada cena, a personagem de Joan Fontaine usa um 

vestido, também com decote em “V”, em uma cena onde conversa com Mrs Danvers, logo em 

seu primeiro jantar em Manderlay, diferente dos figurinos usados anteriormente pela 

personagem. Assim como Angela, a personagem de Fontaine vivia com a sensação constante 

de traição, de não estar segura em sua própria casa. 

 

Figura 89 - Joan Fontaine usa um vestido com decote em “V” no filme Rebecca. 

 
Disponível em: Youtube. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Também vemos Grace Kelly usando um vestido com o corte semelhante em Janela 

Indiscreta (1954), onde a personagem aparece pela primeira vez com trajes em preto e branco. 

No caso de Kelly, a personagem vive um momento delicado no relacionamento com o noivo, 

que por achá-la fútil e por receio de elevar o relacionamento a um grau maior, pensa em 

desmanchá-lo. 

 

 

 

 



90 

 

 

Figura 90 - Personagem de Grace Kelly em Janela Indiscreta vive um momento delicado em seu relacionamento 

com o noivo. 

 
Disponível em: Netflix. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Em Intriga Internacional (1959), vemos a loira interpretada por Eva Marie Saint47 

também usando um vestido com o mesmo detalhe nas costas. Isso  em um momento onde sua 

personagem se encontra aflita, em dúvida se a personagem de Cary Grant já havia descoberto 

que ela era uma espiã de seus inimigos e que o havia enviado para uma armadilha. Também 

não esperava que ele tivesse sobrevivido ao ataque para qual o havia enviado.  

 

Figura 91 - Eva Marie Saint sente-se aflita, em perigo, no filme Intriga Internacional. 

 
Disponível em: Youtube. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Já no dia posterior a festa, depois do assassinato de Bruno, a personagem de Pillar usa 

um vestido tubinho com comprimento até os joelhos na cor cinza, também simbolizando o 

estado emocional nublado que a personagem está vivenciando. Confusa se tomou a decisão 

certa ao ajudar a acobertar Duda, com medo que o dossiê caia nas mãos de Braga, apreensiva 

pelo fato de um assassino está tentando matá-la, com receio de que a polícia a ligue ao 

assassinato de Bruno, constrangida perante os convidados pelo rumo que a festa acabou 

tomando e fatigada em pensar como a imprensa explorará o crime ocorrido em sua festa. 

                                                 
47

 Atriz estadunidense nascida em 4 de julho de 1924. Famosa por suas interpretações em filmes hollywoodianos 

como Sindicato de Ladrões, pelo qual venceu o Oscar na categoria Melhor Atriz Coadjuvante, e também Intriga 

Internacional (1959), este último, dirigido por Alfred Hitchcock.  
Disponível em: http://memorialdafama.com/artistas/EvaMarieSaint.html Acessado em: 30/10/2016. 

http://memorialdafama.com/artistas/EvaMarieSaint.html
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Figura 92 - Angela usa um tubinho cinza durante as investigações em O Rebu. 

 

Disponível em: Box de DVDs O Rebu, lançado pela Som Livre. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Da mesma maneira, vemos em O Homem que Sabia Demais (1956) a loira 

interpretada por Doris Day usando um terno cinza após seu filho ter sido sequestrado em 

outro país. Assim como a personagem de O Rebu, a mãe interpretada por Day está em um 

momento confuso, pois tem medo de não encontrar seu filho novamente, seu futuro parece 

incerto e depende do resultado de investigações para que tudo volte ao normal. 

Figura 93 - Doris Day usa um terno cinza após o sequestro de seu filho. 

 
Disponível em: Universal Pictures DVD O Homem que Sabia Demais.  Acessado em: 30/10/2016. 

 

Vê-se também a personagem de Grace Kelly em Disque M para Matar (1954) usar um 

vestido cinza no dia posterior a tentativa de assassinato que sofreu em seu apartamento, no 

filme, seu marido havia mandado matá-la por descobrir que ela o traía, mas, por acidente, 

quem acabou morto foi o assassino contratado. Acusada pela polícia de ter planejado o 

assassinato, a personagem de Kelly está aflita e teme não conseguir provar sua inocência. 
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Figura 94 - A personagem de Grace Kelly usa cinza em Disque M para Matar. 

 
Disponível em: Coleção Cinemateca Veja DVD Disque M para Matar.  Acessado em: 30/10/2016. 

 

E também encontramos o cinza presente no figurino da loira encarnada por Kim 

Novak em Um Corpo que Cai (1958). No filme, ela usa a cor como uma forma de expressão 

de suas intenções em alguns momentos da película. Contratada para fingir ser a esposa louca 

do vilão e enganar o Herói. Ela usa um terninho cinza claro, fazendo alusão ao que quer 

transmitir sobre sua personalidade para a personagem de Stewart, quem deve enganar e com 

quem acaba se envolvendo amorosamente.  

No decorrer do filme, já apaixonada pelo Herói, vemos a atriz usando um sobretudo 

cinza escuro de um tecido bem mais grosso, o que denota, apoiado em seu comportamento e 

expressões faciais, uma mudança de postura: a personagem não está mais apenas fingindo ser 

outra pessoa, mas está se confundindo com a persona que representa, envolvida realmente 

com o homem que deveria enganar. 

Figuras 95 e 96 - Kim Novak usa cinza em alguns momentos de Um Corpo que Cai. 

 
Disponível em: Netflix Acessado em: 30/10/2016. 

Já o figurino do Vilão Braga destaca-se, mesmo entre os outros convidados com poder 

aquisitivo semelhante ao seu, por sua elegância e linearidade ao trajar. Com cabelo bem 

penteado, camisa abotoada e gravata bem amarrada permanece sempre montado, mesmo no 

final da festa. Alusão a frivolidade e de quão impecável deseja ser visto por outras 



93 

 

 

personagens. Em contraponto, o Herói vivido por Marcos Palmeira usa trajes comuns, que o 

destoam, não apenas do Vilão, mas também do restante dos convidados da festa.  

 

Figura 97 - O contraste entre o Herói (esquerda) e o Vilão (direita), o primeiro vestido de maneira simples, o 

segundo impecavelmente elegante. 

 
Disponível em: Box de DVDs O Rebu, lançado pela Som Livre. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Comumente os figurinos de Heróis e Vilões nos filmes de Hitchcock são opostos. Em 

Rebecca (1940), por exemplo, vê-se uma acuada e pouco estilosa Joan Fontaine. Seu figurino 

é feito de peças como saias, camisetas, blazers e vestidos que denotam uma menina doce, 

tímida e romântica. Enquanto que a vilã Mrs. Danvers usa sempre peças sóbrias e na cor 

preta, com botões fechados até o pescoço e cabelo preso em um coque apertado, indicando 

uma pessoa com personalidade rigorosa e reprimida. 

 

Figura 98 - O figurino mostra diferenças de personalidade entre a heroína e a vilã em Rebecca. 

 
Disponível em: Youtube. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Outro filme do diretor em que se encontra essa diferença entre o figurino do Herói e 

do Vilão é Um Corpo que Cai (1958), onde o Herói, personagem vivido por James Stewart 

que sofre com vertigem é contratado pelo amigo, o Vilão da história, para seguir sua esposa 

que vem apresentando um estranho comportamento. O figurino do Vilão segue a mesma linha 

do encontrado em O Rebu, alinhado, busca montar uma imagem impecável, enquanto que o 
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herói não carrega essa intenção, embora quase sempre vista um terno e esteja bem arrumado, 

nota-se que, em relação ao Vilão, seu trajar parece mais natural. 

 
Figura 99 - Herói (direita) de Um Corpo que Cai está bem vestido, porém, seus trajes não são tão alinhados 

quanto os do Vilão (esquerda). 

 
Disponível em: Netflix. Acessado em: 30/10/2016. 

 

Logo, nota-se o Herói Hitchcockiano, embora não tão bem vestido como o Vilão, não 

anda mal arrumado, já seu antagonista procura através de um vestir impecável disfarçar suas 

falhas de caráter e montar uma falsa imagem. Na telenovela, o Vilão é um exemplo de 

elegância e polidez, enquanto que o Herói comete deslizes e não se preocupa tanto com a 

aparência. O fato da personagem de Marcos Palmeira não trajar terno na telenovela, como 

alguns dos Heróis Hitchcockianos, pode ter a ver com o a falta de verossimilhança que 

colocá-lo nesses trajes iria trazer, pois os delegados brasileiros, com o posto do delegado 

Pedroso, não tem como hábito de usar terno. Enquanto que homens com o mesmo perfil do 

Vilão de Tony Ramos, um importante empresário, o usam como traje cotidiano. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a realização dessa pesquisa, foi identificado como o principal problema se seria 

possível encontrar referências na segunda versão da telenovela O Rebu, exibida pela Rede 

Globo em 2014, que remetessem ao estilo do cineasta britânico Alfred Hitchcock. Logo, 

estipulou-se como objetivos para chegar a resposta para tal problema identificar as principais 

técnicas da linguagem audiovisual, narrativa e estética, que caracterizam o estilo 

cinematográfico de Alfred Hitchcock. Procurou-se também identificar aspectos do estilo 

Hitchcock na segunda versão da telenovela e interpretar tais apropriações do estilo 

hitchcockiano no contexto da obra audiovisual brasileira. 

Sobre isso, percebeu-se uma evolução no campo audiovisual, desde sua estreia, até os 

dias atuais. Em seus primórdios, como destacado por Lima (2007), o cinema era construído 

através de apropriações de artes já existentes como o teatro e a literatura. Com o tempo, novos 

formatos audiovisuais surgiram, como a televisão e os vídeos postados em canais na internet 

como Youtube. No Brasil, o cinema chegou pouco depois de sua estreia na Europa, 

entretanto, a produção nacional começou tardiamente. Alguns movimentos, como as 

Chanchadas Cariocas e o Cinema Novo, ajudaram a criar uma identidade e expressividade do 

cinema brasileiro. Entretanto, é com a produção televisiva, que estreou por aqui em 1950, que 

o nosso país tem maior reconhecimento e projeção internacional, em especial, com as 

telenovelas e minisséries produzidas pela Rede Globo a partir das décadas de 1970 e 1980. 

Com isso, considerando o legado cinematográfico que o diretor britânico Alfred 

Hitchcock deixou, identificou-se através do referencial teórico, construído com base na 

literatura especializada, os principais elementos narrativos e estéticos que o mesmo 

costumava empregar em suas obras, elementos esses que caracterizam seu estilo 

cinematográfico, que vão desde os arquétipos que as personagens centrais incorporam na 

trama, passando por elementos empregados na narrativa para envolver o público e, por fim, 

chegando na estética construída para reforçar o clima que o realizador pretendia imprimir em 

cena para despertar sensações no espectador. 

Em O Rebu foi possível identificar a apropriação dessas e de outras características do 

estilo Hitchcockiano. Encontramos o assassinato no começo da história, inclusive em uma 
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composição cênica do cadáver na piscina feita de forma semelhante a que o diretor britânico 

utilizou em Frenesi (1972). Há ainda a presença do MacGuffin, na telenovela em questão, a 

festa promovida por Angela, sem contar as cenas em que vemos a câmera colocando o 

espectador como voyeur, ou seja, fazendo-o sentir-se um intruso espionando o que as 

personagens estão fazendo. 

Pode-se notar também a presença dos três principais arquétipos hitchcockianos na 

telenovela. O Vilão é mostrado na pele de Tony Ramos, com a personagem Carlos Braga, 

enquanto Marcos Palmeira encarna o Herói Delegado Pedroso e a Loira Gélida é vivida por 

Patrícia Pillar. Assim como nos filmes do diretor, nota-se que tanto o Herói quanto o Vilão 

despertam sentimentos opostos, de empatia e repulsa, para criar laços com o espectador. Nos 

comovemos com Braga quando descobrimos que ele tem câncer e reprovamos a atitude do 

delegado Pedroso em relação a sua colega de trabalho Rosa, vivida por Dira Paes. A Loira 

Gélida não é a musa sensual da telenovela, porém, encanta a personagem do Herói com seus 

maneirismos. 

A mansão Mahler é grande e espaçosa, suas grandes janelas deixam a intimidade das 

personagens expostas, além de permitirem que o perigo entre. Há também O Local Secreto 

dentro da mansão. Esse é o quarto de brincar dos falecidos filhos de Angela, localizado no 

sótão. Ao entrar nele, a personagem de Palmeira passa a compreender melhor a anfitriã da 

festa. O figurino da Loira Gélida carrega elementos utilizados diversas vezes em filmes de 

Hitchcock: a cor cinza representando o estado emocional da personagem e o decote em “V” 

no vestido que Pillar usa durante a festa, representando que a mesma está exposta ao perigo e 

a traição de pessoas próximas a ela, constroem em vestuário nos moldes Hitchcockianos. O 

Vilão, impecavelmente arrumado, passa através de seu visual, a outras personagens a imagem 

que deseja, de uma pessoa correta, que não comete erros. Por fim, o Herói, exatamente o 

oposto do Vilão, não se preocupa tanto com o seu vestuário, destoando do restante dos 

convidados da festa. 

Nota-se ainda que certos elementos do estilo hitchcockiano foram abrasileirados, ou 

seja, adaptados para um contexto brasileiro. Dentre os modificados, pode-se citar a musa 

sensual dissociada da figura da Loira Gélida, assim como o acusado injustamente separado da 

figura do Herói. Talvez pelo formato da telenovela conter uma maior quantidade de 

personagens e ser mais extensa para o desenvolvimento dos conflitos internos de cada 
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personagem. Percebe-se ainda que Hitchcock, diferente de outros diretores como Ingmar 

Bergman48, propõe em primeiro plano um cinema emocional, não intelectual, que visa 

envolver o público, fazê-lo sentir empatia e repúdio pelas personagens e ações que praticam. 

Cativar e encantar o espectador através de recursos narrativos e estéticos. 

Nesse sentido, é possível pensar que o legado cinematográfico do diretor Alfred 

Hitchcock está tão presente no inconsciente coletivo e popular por seu estilo marcante que, 

mesmo não intencionalmente, outros realizadores podem acabar por se apropriar e empregá-

los em suas obras audiovisuais como recursos narrativos ou estéticos.  Ora, é notável que se 

identifiquem referências visuais de outras linguagens artísticas, ou mesmo de filmes, em 

outros formatos audiovisuais. Afinal, o cinema por essência já é considerado uma linguagem 

híbrida, que serve de fonte de inspiração para muitos realizadores audiovisuais.  

Mesmo parecendo tão distante, com culturas diferentes, e, tendo passado cerca de um 

século de sua estreia no cinema e exatamente cinquenta anos desde o lançamento do último 

filme de Hitchcock, nota-se elementos remetentes ao estilo do diretor podem ser encontrados 

no contexto de obras audiovisuais brasileiras. É possível encontrar referências ao diretor 

britânico até mesmo em obras de comédia, por exemplo, na relação de édipo que a 

personagem Beiçola da série a Grande Família tem com sua falecida mãe, Dona Etelvina.  

Nota-se ainda uma aproximação estética muito grande entre o figurino da personagem 

Dona Etelvina e de Mrs. Bates, como o vestido florido com gola abotoada até o pescoço, a 

peruca grisalha presa em um coque bem amarrado, entre outras semelhanças de 

comportamento e em relação ao filho. Outro exemplo é o de que as vilãs das tramas do autor 

João Emanuel Carneiro49 tem sido loiras geladas e fatais: Giovanna Antonelli em Da Cor do 

Pecado (2004) e A Regra do Jogo (2015), Carolina Dieckmann em Cobras e Lagartos (2006), 

Patrícia Pillar em A Favorita (2008) e Adriana Esteves em Avenida Brasil (2012). 

                                                 
48

 Diretor sueco de cinema e teatro, considerado um dos melhores cineastas da história. Seus filmes são famosos 

por conterem conflitos densos e que exploram temas como a ansiedade sexual, a solidão e a busca por um 

sentido na vida. 
Disponível emhttp://cinema.uol.com.br/ultnot/2007/07/30/ult26u24549.jhtm 
Acessado em: 15/11/2016. 
49

 Autor brasileiro de televisão, responsável por tramas de sucesso em telenovelas, como A Favorita (2008) e 

Avenida Brasil (2012), ambas produzidas e exibidas pela Rede Globo. 
Disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/joao-emanuel-carneiro/trajetoria.htm 
Acessado em 15/11/2016. 

http://cinema.uol.com.br/ultnot/2007/07/30/ult26u24549.jhtm
http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/joao-emanuel-carneiro/trajetoria.htm
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O estudo de apropriações e referências na construção de um material audiovisual é 

reveladora. O desmembramento de uma obra permite que se entenda melhor as intenções 

pretendidas pelas personagens ao longo da trama e a observação dos elementos narrativos e 

estéticos mostram uma sincronia estabelecida no enredo. Além disso, a descoberta de pontos 

em comum entre as obras durante as análises que não estavam previstas, como o assassino à 

espreita, e mesmo as que eram percebidas dentro dos critérios esperados fizeram perceber que 

o trabalho não foi em vão, que poderá contribuir para o avanço nas pesquisas sobre produção 

audiovisual. Logo, espera-se seguir nessa linha de investigação científica. 

Finalizando este trabalho, ressalta-se que o estilo Hitchcockiano vem sendo 

abrasileirado, trazendo para o contexto nacional elementos narrativos e estéticos que o diretor 

costumava empregar em seus filmes para envolver e cativar o público. Vale ainda lembrar o 

famoso jargão do apresentador brasileiro Chacrinha50: “na televisão, nada se cria, tudo se 

copia”, adaptada a partir da colocação químico francês Antoine Laurent de Lavoisier51: “na 

natureza, nada se cria, tudo se transforma”. Chacrinha, de maneira cômica, reforçava a ideia 

de que todo o material audiovisual que vemos surge partindo de algo já existente, adaptado e 

mesclado com outros elementos para formar algo novo.  

 

 

 

                                                 
50

 Chacrinha, como é mais conhecido José Abelardo Barbosa de Medeiros. Foi um dos apresentadores mais 

renomados da televisão brasileira, um dos responsáveis pela popularização da televisão como meio de 

comunicação de massa através de seus programas de auditório. 
Disponível em: http://educacao.uol.com.br/biografias/chacrinha.htm 
Acessado em: 15/11/2016 
51

 Cientista francês, considerado o pai da química moderna, nasceu em Paris no ano de 1743 e faleceu em 1794, 

guilhotinado. 
Disponível em: https://www.ebiografia.com/antoine_lavoisier/ 
Acessado em: 15/11/2016 

http://educacao.uol.com.br/biografias/chacrinha.htm
https://www.ebiografia.com/antoine_lavoisier/
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