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RESUMO  

 

O cinema sempre se valeu de apropriações de elementos de outras modalidades artísticas na 

construção da sua representação, explícita ou implícitamente. Nesse sentido, a presente 

pesquisa visa apontar quais referências ao movimento artístico expressionista podem ser 

observadas no filme Cisne Negro, de 2010. Para este fim, foi feito um levantamento teórico a 

respeito da linguagem cinematográfica, a intertextualidade e o movimento expressionista, 

valendo-se de apontamentos de Martin (2011), Koch, Bentes e Cavalcante (2007) e Gombrich 

(1995). Posteriormente, foi realizada uma análise de conteúdo do filme objeto de estudo e, por 

meio do método comparativo, buscaram-se neste referências ao filme O Gabinete do Dr. 

Caligari, obra expressionista de 1920, e às pinturas O grito (1893) e A Menina Doente (1907), 

de Edvard Munch. Definidas categorias de análise, o estudo encontrou relações intertextuais 

entre as obras no que tange à caracterização de cenários, personagens, e fotografia, instigando 

a reflexão de que o cinema consiste em diferentes formas de arte em convergência. 

 

Palavras-chave: Arte; Cinema; Expressionismo; Intertextualidade; Linguagem 

cinematográfica. 

 

 

ABSTRACT  

 

Cinema has always used appropriations of elements of other artistic modalities to construct its 

representation, explicitly or implicitly. In this sense, the present research aims to indicate 

which references to the expressionist artistic movement can be observed in the film Black 

Swan (2010). For this, a theoretical survey was made on the cinematographic language, the 

intertextuality and the expressionist movement, using concepts of Martin (2011), Koch, 

Bentes and Cavalcante (2007) and Gombrich (1995). Subsequently, a content analysis of the 

film object of study was carried out and, through the comparative method, references were 

made to the work The Cabinet of Dr. Caligari, expressionist film of 1920, and to paintings 

The Scream (1893) and The Sick Child (1907), by Edvard Munch. Defined categories of 

analysis, the study found intertextual relations between the works regarding the 

characterization of scenarios, characters, and photography, instigating the reflection that the 

cinema consists of different forms of art in convergence. 

 

Keywords: Art; Cinema; Expressionism; Intertextuality; Cinematographic language.
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ser humano tem intrínseco à sua natureza a arte de contar histórias. Desde grandes 

filósofos, como Platão e Nietzsche, até os grandes romancistas modernos. Do contar histórias 

e da fotografia, conforme relata Dimarch (2012), nasce o cinema como forma de registrar 

imagens e nelas o movimento. Nesse sentido, o cinema aproxima-se do teatro. Os agentes que 

fazem tais histórias acontecer são os personagens que, conforme complemento de Comparato 

(2010, apud ADRIANI; BONA, 2014, p. 44), sustentam o peso da ação e são o ponto de 

atenção mais imediato para os espectadores. 

Renildo Rodrigues (2015) relata que o escritor e jornalista italiano Ricciotto Canudo, 

no processo de elaboração de uma teoria das artes, definiu o cinema como a sétima arte por 

ser uma espécie de arte síntese ao se aproveitar de elementos das demais (a arquitetura, a 

escultura, a pintura, a música, a dança e a poesia) para criar suas próprias formas de 

representação.  

Levando-se tais preceitos em consideração, num fenômeno de convergência artística, o 

cinema toma como referência estética outras modalidades e escolas artísticas, inclusive de 

épocas precedentes. Podemos observar que os diretores de cinema fazem uso de apropriações 

de técnicas utilizadas por outros artistas anteriores a fim de transmitir ideias, sensações ou 

sentimentos semelhantes para o público espectador. Corrobora Merten (2010) ao afirmar que: 

 

É curioso observar como os ciclos de movimentos se influenciam e fornecem os 

elementos para as grandes rupturas. No cinema não foi diferente. David Wark 

Griffith sistematizou o que havia antes dele numa obra grandiosa como O 

Nascimento de Uma Nação (The Birth of Nation), de 1915. Orson Welles também 

recorreu a lições de outros diretores para criar o monumento chamado Cidadão 

Kane (Citizen Kane), em 1941. E até Eisenstein valeu-se das teorias de Lev 

Kulechov e da arte japonesa para formular seu conceito da “montagem de atrações” 

(MERTEN, 2010, p.13). 

 

Sendo assim, tomando-se como base o filme “Cisne Negro”, de 2010, buscaram-se 

obras e movimentos artísticos que contivessem temática e elementos visuais aproximados do 

referido filme, a fim de identificarem-se referências que possam ter sido usadas na produção 

do mesmo. Nesse sentido, observou-se que obras do movimento artístico e cinematográfico 

expressionista cumprem tal requisito, em especial o filme O Gabinete do Dr. Caligari (1920), 

de Robert Wiene, e as pinturas O grito (1893) e A Menina Doente (1907), de Edvard Munch. 

Concluiu-se que filmes e pinturas expressionistas melhor se enquadrariam ao thriller 

psicológico proposto como objeto de análise do presente trabalho ao observar-se que tais 
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obras se valem da “alteração plástica da realidade com vistas à intensificação do drama, numa 

espécie de deformação expressiva” (CÁNEPA, 2006, p.70) ao exibir uma iluminação 

contrastante entre claro e escuro, cenários distorcidos e temáticas sombrias. 

Objeto de estudo da presente pesquisa, Cisne Negro (Black Swan), segundo o Internet 

Movie Database (IMDb), é um thriller psicológico dirigido por Darren Aronofsky e estrelado 

por Natalie Portman, também tendo no elenco Mila Kunis, Vincent Cassel, Bárbara Hershey e 

Winona Ryder. O filme conta a história de Nina (Portman), uma bailarina de uma companhia 

de balé da cidade de Nova York cuja vida é dedicada integralmente à dança. Ela mora com a 

mãe Erica (Barbara Hershey), uma bailarina aposentada que apoia a ambição profissional da 

sua filha. A história de Nina ganha novo rumo quando o diretor artístico Thomas Leroy 

(Cassel) a escolhe para substituir a bailarina Beth MacIntyre (Ryder) na produção de abertura 

de sua nova temporada, “O Lago dos Cisnes”. Porém uma bailarina recém-chegada na cidade, 

Lily (Kunis) também impressiona Thomas e Nina entra, então, em uma competição, já que o 

novo “Lago dos Cisnes” requer uma dançarina que possa interpretar tanto o inocente e 

gracioso Cisne Branco quanto o astuto e sensual Cisne Negro. Nina desempenha 

perfeitamente o papel do primeiro, porém Lily é a interprete ideal do segundo. As duas 

personagens expandem sua rivalidade, levando Nina a entrar mais em contato com seu lado 

obscuro, fazendo-a vivenciar situações que a abalam emocionalmente e, por conseguinte, 

matam-na. 

Percebeu-se que o filme, ao apresentar uma protagonista com conflitos internos, 

desestabilizada emocionalmente e incerta do que é real ou não, poderia ter características em 

comum produções expressionistas, tanto em suas temáticas quanto em sua estética, na busca 

de retratar as sensações controversas que as personagens experimentam. Tendo-se isso em 

mente, o presente artigo questiona quais as referências visuais aos movimentos artístico e 

cinematográfico expressionista podem ser observadas no filme Cisne Negro. 

Para solucionar tal questão, é preciso identificar quais aspectos do expressionismo podem 

ter sido referências na estética do filme Cisne Negro (2010). Para tanto é necessário (a) abordar os 

elementos da linguagem cinematográfica, (b) compreender os gêneros cinematográficos a fim de 

categorizar o gênero thriller psicológico, (c) conhecer as características do movimento 

expressionista e (d) observar de quais formas a estética do filme Cisne Negro sugere alguma 

relação intertextual com a estética do movimento artístico e cinematográfico expressionista. 

Neste momento ressalta-se que, na pesquisa aqui apresentada, dar-se-á maior ênfase à estética 

visual e não ao som das produções envolvidas, visto que as obras tidas como referência 

consistem no filme expressionista O Gabinete do Dr. Caligari – um filme mudo –, e pinturas, 
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também pertencentes ao expressionismo; porém tem-se consciência da importância do som 

para a construção de um audiovisual. Conforme afirma Martin (2011, p. 127), “a imagem 

reconquista seu verdadeiro valor realista graças ao ambiente sonoro; muitos efeitos subjetivos 

são lançados na trilha sonora”. 

A fim de atingir os objetivos traçados para a presente pesquisa, inicialmente, com base 

em Koch, Bentes e Cavalcante (2007) e Edgar-Hunt, Marland e Rawle (2013), foi feito um 

levantamento dos principais conceitos referentes à intertextualidade e em como ela se dá em 

diferentes textos. Em seguida, foram explorados aspectos da linguagem cinematográfica e em 

como foi é formada, levando-se em conta os elementos específicos e não específicos do 

cinema, propostos por Martin (2011). De derradeiro, foi explanado a respeito do movimento 

expressionista nas artes e no cinema (seu contexto histórico e suas principais características). 

Munido de tais conceitos, o trabalho, por fim, analisa quais características visuais do 

expressionismo podem ser observadas em cenas do filme Cisne Negro, através de 

comparações com as obras expressionistas citadas anteriormente. 

A relevância da presente pesquisa para a comunicação se dá na constatação da 

possibilidade de referência a movimentos artísticos ocorridos em épocas anteriores ao advento 

do cinema em produções cinematográficas atuais, que desperta a reflexão acerca de novas 

formas de gerar ideias e de exprimir sensações, por meio de uma convergência nas artes: o 

cinema, como dito anteriormente, já se utiliza de ferramentas pertencentes a outras 

modalidades artísticas, como a fotografia, a literatura e a música. Porém, é possível que os 

diretores não tenham se limitado a apenas revisar outros movimentos artísticos clássicos do 

cinema e se utilizar de suas técnicas de montagem, estilos de fotografia e cenografia ou 

mesmo movimentos de câmera, entre outras ferramentas possíveis, mas também tenham se 

valido de referências a movimentos artísticos das artes plásticas, como a pintura, a escultura e 

a arquitetura. Nesse sentido, a intertextualidade se faz presente. 

 

1.1. INTERTEXTUALIDADE E CONVERGÊNCIA ARTÍSTICA 

 

Partindo-se do princípio de que texto é “lugar de constituição e de interação de sujeitos 

sociais” (KOCH, 2002 apud KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2007, p. 13), já considerado 

como o signo linguístico primário desde a segunda metade dos anos 1960, o fenômeno da 

intertextualidade ocorre quando um texto está inserido em outro texto anteriormente 

produzido (intertexto), sendo que este segundo faz parte da memória social de uma 

coletividade ou da memória discursiva dos interlocutores. Ou seja, tratando-se de 
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intertextualidade, “é necessário que o texto remeta a outros textos ou fragmentos de textos 

efetivamente produzidos, com os quais estabelece algum tipo de relação” (KOCH; BENTES; 

CAVALCANTE, 2007, p. 17). Para as autoras, devem ser consideradas três dimensões do 

princípio da intertextualidade: 

 

a) as operações produtoras de sentido são sempre intertextuais no interior 

de um certo universo discursivo (por exemplo, o cinema); 

b) o princípio da intertextualidade aplica-se também em domínios 

discursivos diferentes (por exemplo, cinema e TV); 

c) no processo de produção de um discurso, há uma relação intertextual 

com discursos relativamente autônomos – manuscritos, rascunhos, 

primeiras versões e versões intermediárias – que, embora funcionando 

como momentos ou etapas da produção, não vão aparecer na superfície 

do discurso [...] “terminado” (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 

2007, p. 15). 

 

As autoras ressaltam que o estudo de tais construções textuais é fundamental e de 

grande utilidade com vistas a esclarecimentos não apenas no que se refere ao processo de 

criação do discurso, mas também no que se refere à recepção e o processo de leitura. 

Na mesma linha, um filme, de modo geral, segundo Edgar-Hunt, Marland e Rawle 

(2013, p. 69), é elaborado com base em elementos já existentes e adaptados para o cinema. 

Cada produção cinematográfica é amparada “por um conjunto de órgãos vitais: mitos antigos, 

tipos conhecidos de personagens e convenções narrativas já usadas, todos reanimados (espera-

se que sim) por um indivíduo iluminado”. Esta relação é comumente chamada de 

intertextualidade. Em complemento, Garcia (2000, p. 31) entende a intertextualidade como 

“infinita possibilidade de troca de sentidos entre a obra e os espectadores”. 

Edgar-Hunt, Marland e Rawle (2013, p. 78) elucidam que os filmes e as modalidades 

artísticas interagem entre si de forma intertextual (sendo muitas destas referencias conscientes 

e intencionais) por meio de citações ou alusões: “enquanto a citação envolve algum tipo de 

duplicação em que outro material é reproduzido e incorporado, a alusão envolve uma 

evocação verbal ou visual de outro filme, confiando que o público faça a conexão”. Segundo 

os autores, é nessa segunda categoria que se enquadram as ferramentas de referência (alusões 

visuais ou verbais a outros textos), autorreferência (um filme fazer referência a si próprio ou à 

sua franquia, a fim de atualização no caso se uma história longa e complexa), associação 

(alusão menos explícita, como as feitas de um filme para outro por meio de um ator ou 

temática) e estilo (adotar técnicas cinematográficas e recursos estilísticos de outro diretor a 

fim de aludir ao trabalho do mesmo). 
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A intertextualidade, de modo geral, pode ser classificada em temática, estilística, 

explícita e implícita. Koch, Bentes e Cavalcante (2007) definem a intertextualidade temática 

como textos pertencentes à mesma área, corrente de pensamento, servem-se de conceitos e 

terminologias próprios e partilham temas. Já a intertextualidade estilística ocorre quando o 

produtor do texto repete, imita ou parodia outros estilos ou variedades linguísticas. Por outro 

viés, definem as autoras, a intertextualidade explícita se dá quando é feita menção à fonte do 

intertexto, ou seja, quando o texto é anunciado como tendo sido produzido por outro e outros 

generalizados. Por fim, a intertextualidade implícita consiste na introdução de um intertexto 

sem fazer menção explícita de sua fonte, “com o objetivo quer de seguir-lhe a orientação 

argumentativa, quer de contraditá-lo, colocá-lo em questão, de redicularizá-lo ou argumentar 

em sentido contrário” (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2007, p. 30). 

Na mesma linha, Costa (2003) diz que 

 

o processo de produção de um filme passa pela capacidade de domínio e controle de 

diversas técnicas dotadas de um maior ou menor grau de especificidade. Algumas 

pertencem à esfera cinematográfica em sentido restrito (filmagem, montagem), 

outras, embora com características precisas, são comuns ao cinema e a outras 

atividades artísticas ou não (COSTA, 2003, p.166). 

 

Nesse contexto, Ribeiro (2013) expõe que o teórico e crítico de cinema Riccioto 

Canudo definiu o cinema como a sétima arte em seu “Manifeste des Sept Arts” (Manifesto das 

Sete artes), publicado em 1923. O teórico buscava um distanciamento da ideia de que o 

cinema era um espetáculo para a massa, mas integrá-lo à categoria das Belas Artes, sendo o 

cinema uma síntese de todas as artes ao conciliar as que o antecederam (a Arquitetura, a 

Escultura, a Pintura, a Música, a Dança e a Poesia). Tendo-se isso em mente, assim como o 

conceito de intertextualidade supracitado, pode concluir-se que o cinema é composto por 

modalidades artísticas e ferramentas a estas pertencentes em convergência – uma espécie de 

convergência artística. 

 

Figuras 01 e 02: Os personagens de Nina, caracterizada como o Cisne Negro, e um bailarino em Cisne Negro 

(2010) e os personagens Dr. Caligari e Cesare, em O Gabinete do Dr. Caligari (1920). 

  
FONTE: Cisne Negro (2010) e O Gabinete do Dr. Caligari (1920). 
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Como exemplo, pode-se ver que a maquiagem feita nos personagens de um bailarino e 

de Nina em Cisne Negro (2010) remete à caracterização dos personagens Caligari e Cesare, 

da produção expressionista O Gabinete do Dr. Caligari (1920). Em acréscimo, o 

posicionamento dos atores em cena evidencia semelhanças entre os filmes. Considerando-se 

os conceitos apresentados, pode ter havido uma referência intertextual entre as obras. 

 

2 LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA 

 

O século XX marca uma era comandada pelas imagens, tendo o cinema ganhado 

espaço. Nascido de uma série de invenções de autores diferentes, sendo que também não 

ocorreram no mesmo local, a sétima arte tem como ponto de partida os inventos feitos por 

Thomas Edison, em West Orange, New Jersey. O empresário, conforme relata Costa (2006), 

elaborou o quinetoscópio
4
, patenteado em 1891. Já o cinematógrafo

5
 dos irmãos Auguste e 

Louis Lumière, complementa Ribeiro (2013), é uma evolução do invento de Edison, sendo 

capaz não só capaz de filmar como também projetar películas
6
. Em contiguidade, Merten 

(2010) pontua que a construção da pré-história do cinema e sua linguagem passou por muitos 

cineastas. Dos filmes dos irmãos Lumière, com seu realismo incipiente, aos filmes fantasiosos 

do ilusionista George Méliès, que já fazia experimentos de montagem no cinema desde 1896. 

Para o autor, o lançamento de O Nascimento de Uma Nação, dirigido por David W. Griffith 

em 1915, marca o início propriamente dito da história do cinema. Tais eventos foram de suma 

importância para a origem da linguagem cinematográfica. 

 Gerbase (2012) infere que os filmes não se resumem à linguagem verbal, criando o 

cinema sua própria forma de expressão, que mistura elementos de diversas linguagens que 

existiam antes dele. É mister ressaltar que tudo que é exibido em um filme possui um sentido 

e, na maior parte das vezes, uma segunda significação obtida através da reflexão. Já Martin 

(2011) explana que toda imagem implica mais do que explicita, sendo que a maior parte dos 

filmes de qualidade contam com diversos níveis de leitura, conforme o grau de sensibilidade, 

imaginação e cultura do espectador. Nesse momento, a fotografia (enquadramentos, planos, 

                                                 
4
 O quinetoscópio possuía um visor individual através do qual se podia assistir, mediante a inserção de uma 

moeda, à exibição de uma pequena tira de filme em looping, na qual apareciam imagens em movimento, como 

números cômicos e bailarinas. O quinetógrafo era a câmera que fazia esses filmetes (COSTA, 2006, p.18 e 19). 
5
 Do grego κίνημα – cinema, movimento, e γράφειν, descrição (RIBEIRO, 2013). 

6
 Foiret e Brochardt (1995) relatam que o equipamento foi apresentado ao público parisiense em 28 de dezembro 

de 1895, no Grand Café. O evento de divulgação contou com a exibição dos filmes que reproduziam imagens 

do cotidiano, como La sortie des usines (A saída dos operários das usinas) e L’Arrivée d’un train en gare de la 

Ciotat (Chegada de um trem à estação de La Ciotat). 
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ângulos e iluminação), a direção de arte (maquiagem, figurino, cenografia e colorização) e 

mesmo a direção dos atores adquirem características simbólicas. Para o autor, tal técnica 

“consiste em recorrer a uma imagem capaz de sugerir ao espectador mais do que lhe pode 

oferecer a simples percepção do conteúdo aparente” (MARTIN, 2011, p. 104). 

Sendo assim, seguindo a linha conceitual de Martin (2011), todos os elementos que 

podem ser vistos pela audiência, imediatamente legíveis – como elementos de direção de arte, 

fotografia e a atuação dos atores – constituem o conteúdo aparente (ou conteúdo explícito). Já 

o conteúdo latente (ou conteúdo implícito), que ocorre eventualmente, se refere ao significado 

subjetivo que tais elementos carregam em si, por meio de técnicas intertextuais de 

referenciação a outros textos (partindo-se do raciocínio de que um filme também pode ser 

considerado um texto) e que só serão percebidas por meio da reflexão. 

 Martin (2011) considera ainda que, principalmente ao levar-se em consideração a 

natureza dos primeiros filmes da história, o elemento base da linguagem cinematográfica é a 

imagem. A imagem fílmica, ao restituir exatamente o que é exposto à câmera, sob uma 

percepção objetiva, é dotada de todas as aparências da realidade, ou ao menos é o sentimento 

que tal imagem deseja transmitir. “A imagem fílmica proporciona, portanto, uma reprodução 

do real cujo realismo aparente é, na verdade, dinamizado pela visão artística do diretor” 

(MARTIN, 2011, p. 25). Dessa forma, constitui-se a estética do filme. 

 A estética fílmica corresponde a um conjunto de ferramentas visuais e sonoras que 

transmitem a mensagem subjetiva da narrativa. Em um filme, não é apenas a linguagem 

verbal que fala; mais do que isso, “tudo que é mostrado na tela tem, portanto, um sentido e, na 

maioria das vezes, uma segunda significação que só aparecem através da reflexão” 

(MARTIN, 2011, p. 103). Além de um diálogo, há uma expressão artística em sua retórica.  

 

A estética do filme é, portanto, [...] o estudo dos filmes como mensagens artísticas. 

Ela subentende uma concepção de “belo” e, portanto, do gosto e do prazer do 

espectador, assim como do teórico. Ela depende da estética geral, disciplina 

filosófica que diz respeito ao conjunto das artes. (AUMONT et al. 1995, p.15). 

 

Aumont e Marie (2003) conceituam ainda a estética como uma “ciência dos 

sentimentos” por se referir às diversas concepções do belo e da arte no cinema, dependendo 

ainda da recepção de seu espectador. Tendo isso em vista, as ferramentas narrativas (roteiro e 

montagem), visuais (direção de arte e de fotografia) e sonoros (sonoplastia) que fazem parte 

da produção interferem na estética do filme.  
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 A criação da imagem fílmica parte de elementos específicos e não específicos. 

Segundo Martin (2011), os não específicos são assim chamados por serem utilizados por 

outras artes, como a pintura, a arte e a fotografia. O único elemento considerado específico da 

linguagem cinematográfica é o movimento. 

Conforme Aumont (1995), um filme é composto por um enorme número de imagens 

fixas (os fotogramas) que, quando dispostas em sequência e passadas com certo ritmo em um 

projetor, dá origem a uma imagem que se move. Já Baptista (2016), pontua três tipos de 

movimentos de cena no cinema: os movimentos primários, que se referem aos movimentos 

dos sujeitos ou objetos em frente à câmera; os movimentos secundários, correspondendo aos 

movimentos da câmera ou da lente (zoom)
7
; e ainda o movimento terciário, que consiste no 

movimento dado ao filme por meio da montagem. 

 Já no que tange aos elementos não específicos da linguagem cinematográfica, Martin 

(2011) os subdivide em iluminação, vestuário, cenário e cor. A iluminação “serve para definir 

e modelar os contornos e planos dos objetos, para criar a impressão de profundidade espacial, 

para produzir uma atmosfera emocional e mesmo certos efeitos dramáticos” (LINDGREN, 

1963, apud MARTIN, 2011, p. 62), sendo um fator decisivo para a expressão e criação da 

atmosfera da narrativa. Barnwell (2013, p. 138) vai além ao dizer que a iluminação “ajuda o 

público a entender os elementos dentro da cena, criando uma noção de lugar, tempo, clima e 

até mesmo estado mental”. Aqui retoma-se os conceitos de conteúdo aparente e conteúdo 

latente, citados por Martin nas páginas iniciais do presente capítulo. 

 Ainda se referindo à fotografia, o enquadramento, define Gerbase (2012), é a decisão 

do que faz parte do filme em cada cena, determinando a percepção do mundo que está sendo 

criado na narrativa. Segundo o autor, o enquadramento depende de três elementos: o plano, a 

altura do ângulo e o lado do ângulo. Em conseguinte, o plano, por definição do autor, é um 

termo equivalente aproximativo de quadro
8
, campo ou tomada, designando, simultaneamente, 

determinado ponto de vista de uma ação – ou ângulo – por determinado período de tempo
9
. 

 Já o vestuário, ou figurino, conforme define Costa (2002), “é composto por todas as 

roupas e os acessórios dos personagens, projetados e/ou escolhidos pelo figurinista, de acordo 

com as necessidades do roteiro e da direção do filme e as possibilidades de orçamento” 

(COSTA, 2002, p.38). Ele auxilia na definição de três elementos básicos da narrativa do 

filme: o personagem, o tempo e o espaço. Em complemento, Martin (2011) coloca três 

                                                 
7
 Os movimentos de câmera e lente estão listados e conceituados no Apêndice A. 

8
 Para Aumont (1992) a definição de quadro, ao impor o limite da imagem, faz analogia aos quadros de pintura. 

9
 Os tipos de planos e ângulos de câmera estão listados e conceituados nos Apêndices B e C, respectivamente.  

Em complemento, os lados dos ângulos estão listados e conceituados no Apêndice D. 
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categorias básicas de figurino
10

: os figurinos realistas, os para-realistas e os figurinos 

simbólicos. Mércher e Casagrande (2013) acrescentam que, enquanto o figurino ambienta os 

personagens com o auxílio do vestuário, “a cenografia ambienta o todo, do tempo em que se 

narra a história – presente, passado ou futuro – até o próprio espaço – urbano, residencial, 

selvagem, mítico e outros” (MÉRCHER; CASAGRANDE, 2013, p.178).  

 Costa (2003) ressalta a importância da cenografia, da arquitetura e da paisagem ao 

serem preexistentes à tomada cinematográfica, sendo elementos pró-fílmicos e designando 

artes da representação anteriores ao cinema. Para o autor, no que tange à arquitetura 

(construção cenográfica), esta não apenas cria espaços, mas também cria representações
11

.  

 Julier e Marie (2009, p. 49) ressaltam que a cenografia “abarca ao mesmo tempo a 

colocação dos atores e a da câmera”, ou seja, o posicionamento dos personagens no cenário. 

Nesse caso, podem ser reproduzidos cinco tipos de cenografias
12

: vitrine, galeria, tribunal, 

circo e parque, escolhidas a fim de melhor transmitir a mensagem narrativa da cena. 

 No que se refere à cor, Martin (2011) comenta que ela só foi realmente aproveitada no 

cinema a partir do momento em que os diretores compreenderam que ela não deveria 

necessariamente retratar a realidade, mas sim ser utilizada com fins de transmitir valores e 

sensações com vistas a implicações psicológicas e dramáticas. 

 Há diferentes formas de se analisar a narrativa em um filme. Chion (1989, p. 87) 

propôs “a distinção entre a história propriamente dita (isto é, simplesmente “o que acontece” 

quando se coloca o roteiro em ordem cronológica) e um outro nível que podemos chamar de 

narração [...] que diz respeito à maneira como a história é contada”. Na busca de um 

conceito, Genette, conforme relatam Aumont e Marie (2003, p. 209), definiu a narrativa como 

“o enunciado narrativo que assegura a relação de um acontecimento ou de uma série de 

acontecimentos”. Sendo assim, uma narrativa deve contar com as seguintes características: a 

narrativa é uma história fechada (com início, meio e fim); pressupõe um tempo imaginário 

dos eventos ocorridos; é produzida por alguém, portanto apresenta uma realidade mediada 

(realidade com traços de não-realidade); e a unidade da narrativa é o acontecimento. 

 Os autores dos acontecimentos são os personagens
13

. Campos (2011) coloca que, 

dentre outras classificações possíveis, o personagem pode ser categorizado como lírico 

(quando definido por sua subjetividade), épico (quando definido por incidentes que vive ou 

                                                 
10

 Os tipos de figurino estão listados e conceituados no Apêndice E. 
11

 Costa (2003) salienta que a cenografia, a arquitetura e a paisagem são elementos constitutivos do espaço                                       

fílmico, porém não são o espaço fílmico.  

12
 Os tipos de cenografia estão listados e conceituados no Apêndice F. 

13
 Campos (2011, p. 139) define o personagem como “a representação de pessoas e conceitos na forma de uma 

         pessoa ficcional”. 
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viveu) ou dramático (aquele definido por seus jogos de ações). Além disso, o autor classifica 

ainda os personagens de acordo com sua função: o que é fonte de ação e condutor da trama é 

chamado “agente”; o que que auxilia em tais ações é o “coadjuvante”; já o personagem ou 

grupo de personagens que veiculam comentários sobre incidentes ou premissas é chamado de 

“coro”; e, por fim, o personagem que meramente figura uma época, lugar, classe ou função 

social é definido como “figurante”. 

 No que concerne ao funcionamento de estruturas narrativas, Barnwell (2013) cita a 

estrutura de três atos, na qual a narrativa é dividida em três seções distintas: 

 

O Ato Um é o início, no qual a história e as personagens são estabelecidas. O Ato 

Dois é a parte intermediária, na qual a história se desenrola e desenvolve. O Ato 

Três é a resolução, em que os fios narrativos são amarrados (BARNWELL, 2013, 

p.33). 
 

De modo geral, é no Ato Dois que são impostas problemáticas para o protagonista da 

história solucionar, com vistas a manter o público envolvido com a história. 

Em acréscimo, o tempo é um dos fatores mais influentes da configuração de uma 

narrativa. Nogueira (2010) pontua que há o tempo da história e o tempo do discurso, que 

raramente coincidem, já que o tempo no cinema pode ser moldado para melhor contar uma 

história. Nesse sentido, entre variadas perspectivas do tempo narrativo, duas questões são 

fundamentais: a ordem (anacronia, podendo se valer da analepse – ou flashback – ou da 

prolepse – ou flashforward) e a velocidade (elipse
14

). Tais técnicas são ferramentas 

importantes para a construção da narrativa de um filme. 

Partindo para o conteúdo do filme em si, Nogueira (2010) acrescenta que produções 

cinematográficas que apresentam marcas de afinidade, principalmente em suas narrativas ou 

temáticas, congregam categorias de filmes chamadas gêneros cinematográficos
15

. A questão 

da definição de gênero possui preponderância no que se refere aos estudos artísticos. 

Aristóteles, ao tratar da literatura, distinguiu fundamentalmente a comédia, a poesia épica e a 

tragédia. Partindo-se para o cinema, Nogueira (2010) refere que existem três grandes gêneros 

fundamentais, baseados na definição aristotélica: a tragédia (retrata seres superiores a nós), a 

comédia (ilustra a vida de seres piores do que nós) e o drama (retrata seres iguais a nós). 

                                                 
14

 Martin (2011) retoma que a elipse vai além do fato artístico cinematográfico, partindo às outras modalidades 

de arte, considerando que, havendo atividade artística, há escolha. 
15

 Seguindo a mesma linha de pensamento, Barnwell (2013) diz que o termo gênero é uma maneira de 

categorizar e identificar diferentes tipos de produções cinematográficas que possuem enredos, personagens, 

ambientação e/ou temas semelhantes. 
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O cinema moderno multiplicou os gêneros em subgêneros, como pode ser visto no 

Screen Writers Guide, publicado nos Estados Unidos. Comparato (1995) afirma que ter 

ciência da classificação dos gêneros é útil desde a criação da storyline do filme, para, assim, 

ter-se ideia de que tipo de história a produção contará; porém o autor traz que tal 

categorização não deve ser um limitador no momento da concepção da ideia do filme, visto 

que se altera dependendo do autor e é ainda possível “combinar essas classificações num 

único roteiro. Como é o caso da tragicomédia ou do melodrama de aventura. Nestes casos, 

trata-se de uma união, não de uma dispersão” (COMPARATO, 1995, p.29). Em concordância 

a isso, Julier e Marie (2009, p. 65) pontuam que “há „filmes de gênero‟ que se inscrevem 

exatamente em determinado cânone; outros, ao contrário, misturam, justapõem ou subvertem 

os gêneros [...]; e outros, enfim, que querem evitar qualquer cânone”. 

O cinema norte-americano conta com uma manifestação mais sustentada e sistemática 

da classificação de gêneros cinematográficos. Baseada nessa categorização, Nogueira (2010), 

em suma, propõe dez gêneros cinematográficos
16

: ação, comédia, drama, fantástico, ficção 

científica, filme noir, musical, terror, thriller e western. Conforme a definição do autor, o 

gênero do filme objeto de pesquisa do presente estudo é o thriller, mais especificamente o 

subgênero thriller psicológico, ao qual dar-se-á melhor ênfase e definição a seguir. 

 

2.1. THRILLER PSICOLÓGICO 

 

Nogueira (2010) diz que filmes pertencentes ao gênero thriller se valem de criar uma 

atmosfera dramática que é composta por expectativa, nervosismo e excitação, como se tudo se 

tornasse urgente e perturbador. A narrativa instaura dúvida sobre o destino de seus 

personagens, fazendo o espectador da história rever suas hipóteses constantemente, sendo 

“um dos gêneros onde a tensão dramática se torna mais forte e onde as expectativas narrativas 

mais são desafiadas” (NOGUEIRA, 2010, p.40). 

Nesse contexto surge o chamado thriller psicológico. Segundo Hutchings (2008), o 

subgênero é atribuído a filmes em que, em suas narrativas, a ação é suprimida e onde as 

emoções são transmitidas perante investigações psicológicas dos personagens. O subgênero 

não é intrinsicamente ligado ao horror, apesar de filmes da década de 1950 terem implantado 

conceitos psicológicos em suas tramas e cenários, fazendo com que o thriller psicológico se 

colocasse, por vezes, desconfortavelmente, entre o crime e o horror. 

                                                 
16

 Os gêneros cinematográficos foram listados e conceituados no Apêndice G. 
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O gênero se multiplicou em diversos meios, como no cinema e literatura. Apesar 

disso, conforme Packer (2007), tais narrativas geralmente tendem a abordar temas como a 

realidade, a pecepção, a mente, a existência e propósito, a identidade e a morte. Por muitas 

vezes os personagens lutam com suas próprias mentes tentando determinar o que é real, quem 

eles são e qual é o propósito da vida. 

 

3 O MOVIMENTO ARTÍSTICO EXPRESSIONISTA 

 

As raízes do expressionismo estão na insatisfação de um grupo de artistas com a 

estética que a arte adquiriu no final do século XIX. Conforme conta Gombrich (1995) as 

obras artísticas prezavam pelo decorativo, em especial no período da Art Noveau, primando 

por um padrão agradável aos olhos ao invés de se perceber o que representavam — 

características provenientes do Renascimento. Nesse sentido, conforme complemento de 

Proença (1999, p. 152), o movimento expressionista nasceu em reação ao Impressionismo, 

que se preocupava “apenas com as sensações de luz e cor, não se importando com os 

sentimentos humanos e com a problemática da sociedade moderna”. 

Gombrich (1995, p. 554 - 555) relata que o pintor Vicent Van Gogh (1853 - 1890) 

acreditava que “rendendo-se às impressões visuais e explorando somente as qualidades 

ópticas da luz e da cor, a arte corria o perigo de perder a intensidade e a paixão através das 

quais [...] o artista pode expressar os sentimentos e transmiti-los aos seus semelhantes”. Para o 

artista, pintar o que simplesmente pode ser visto, por um viés artístico, seria contraditório. Por 

essa razão que os posicionamentos do pintor serviram de inspiração para o surgimento do 

expressionismo
17

. 

Cánepa (2006) contextualiza que no final do século XIX a arte tornou-se 

internacionalizada e a arte europeia passava a lidar diretamente com influências advindas, por 

exemplo, do Extremo Oriente e dos países africanos. Porém, ao mesmo tempo em que as 

culturas europeias se orgulhavam de seus impérios e de sua influência espalhada 

mundialmente, aumentavam exponencialmente as manifestações políticas contra o 

capitalismo, a difusão de ideias filosóficas irracionalistas como as de Friedrich Nietzsche e as 

obras "decadentistas" de autores como Charles Baudelaire. Sendo assim, a cultura alemã foi 

                                                 
17

 Segundo artigo da Enciclopédia Itaú Cultural de Cultura e Arte Brasileiras (2017), o termo “expressionismo” 

(utilizado pela primeira vez em 1911 na revista Der Sturm [A Tempestade], mais importante órgão do 

movimento) designa uma tendência artística europeia moderna, enraizada em solo alemão, entre 1905 e 1914. 

Para os artistas desse movimento, arte liga-se à ação, invariavelmente de forma violenta, através da qual a 

imagem é criada, com o auxílio de cores fortes e formas distorcidas que rejeitam a verossimilhança.  
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dominada por uma classe burguesa intelectual que buscava a emancipação individual contra 

os cânones clássicos. Iniciava-se, assim, o modernismo alemão, representado também por um 

movimento radical nas artes plásticas e na poesia, que mais tarde ficaria conhecido como 

expressionismo. 

O expressionismo como movimento artístico, conforme relato de Filho (1989), 

iniciou-se, de fato, em 1904 com um grupo de jovens artistas chamado Die Brücke (A Ponte, 

pois buscava estabelecer uma ponte entre o visível e o invisível), em Dresden, na Alemanha. 

Tal grupo era composto por artistas como Ernst Ludwing Kircher, Karl Schimdt-Rottluf e 

Emil Nolde. A inspiração para a criação do movimento, como citado anteriormente, provém 

das obras de Van Gogh. Tal escola artística, segundo Proença (1999), buscava expressar em 

suas obras as emoções e angústias humanas no início do século XX. Os artistas 

expressionistas tendiam a deformar a realidade com vistas a melhor expressar o seu 

pessimismo em relação ao mundo, fugindo, assim, às regras tradicionais de equilíbrio da 

composição, regularidade da forma ou harmonia de cores.  

 

Figuras 03 e 04 - O grito (1893), pintura a óleo de Edvard Munch, e sua releitura em litogravura (1895) 

 
FONTE: Artsy 

 

Por estas razões, segundo Gombrich (1995), Vicent Van Gogh comparava suas obras 

pertencentes a esta escola a caricaturas, já que o cartunista sempre distorce a figura retratada 

com vistas a expressar o que o artista sente a respeito dela. Tendo-se isso em mente, o pintor 

norueguês Edvard Munch (1863 - 1944) explorou as possibilidades expressionistas com mais 

empenho ainda. Sua obra mais icônica, O grito (figuras 03 e 04), se distanciava de um padrão 

de beleza com sua natureza distorcida. O quadro busca exprimir 

 

como uma súbita excitação transforma todas as nossas impressões sensoriais. Todas 

as linhas parecem conduzir a um outro foco da gravura – a cabeça que grita. É como 

se todo o cenário participasse da angústia e excitação desse grito. [...] Alguma coisa 

muito terrível deve ter acontecido, e a gravura é tanto mais inquietante porque nunca 

saberemos o que esse grito significou (GOMBRICH, 1995, p.564). 
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Conforme informações da Enciclopédia Itaú Cultural de Cultura e Arte Brasileiras 

(2017), as linhas deformadas do personagem central expandem-se pelo seu entorno, 

participando da angústia do grito, emitido por ele próprio, segundo algumas leituras, ou pela 

natureza, de acordo com o próprio pintor em texto escrito para o quadro, publicado na Revue 

Blanche, em 1895: "Tornei-me consciente do infinito e vasto grito da natureza". Munch pode 

ser considerado a maior referência do expressionismo nas artes. O pintor enfatizava no 

sentido trágico da vida tomando por viés a dramaturgia de Ibsen e Strindberg, bem como as 

obras de Van Gogh e Gauguin.  

Battistoni Filho (1989) complementa dizendo que os pintores abusavam de contraste 

entre claro e escuro, visando uma técnica original conforme sua sensibilidade: 

 

O artista vive não apenas o drama do homem mas também o da sociedade. Critica a 

exploração do homem pelo homem, a infância e velhice desamparadas, a hipocrisia, 

a miséria, etc. No Brasil, Portinari fez uma crítica social, denunciando a miséria dos 

nordestinos (FILHO, 1989, p.106). 

 

Conforme definição exposta por Cánepa (2006), o movimento pode ser dividido em 

dois momentos: pré e pós-Primeira Guerra. No primeiro havia sido um proposto um diálogo 

com artistas internacionais, na busca de uma linguagem expressiva. Após o início da Primeira 

Guerra a política ganha espaço em suas temáticas, já que o isolamento político e cultural 

alemão durante os conflitos levaria a uma busca de uma identidade nacional, aproximando os 

expressionistas do estilo gótico medieval. 

O expressionismo ganhou mais força na Alemanha, onde se alimentou da cólera e o 

espírito vingativo dos artistas. Em 1933, conforme relato de Gombrich (1995), quando os 

nazistas chegaram ao poder, a arte moderna foi banida e os grandes líderes do movimento 

foram exilados ou proibidos de dedicar-se ao seu trabalhar. No mesmo cenário, Barros (2009, 

p. 19) comenta que a derrota na Primeira Guerra gera inquietação entre os alemães e o fato 

influencia na nova geração de artistas. O contexto histórico é de que o povo “parece nutrir 

certa afeição a forças obscuras, misticismo e magia, sentimento que recrudesceu após a 

derrota de 1918, e todas as mortes nos campos de batalha”. O expressionismo, completa 

Merten (2010, p. 38), foi movido inicialmente por jovens, em sua maioria burgueses, que, 

“possuídos por um espírito apocalíptico, queriam enterrar a velha cultura e fundar a nova 

sociedade, na qual o homem seria autêntico, bom e livre de condicionamentos”. Para isso, a 

arte deveria ser uma forma espontânea de expressão da alma. Tais fatores geram influencias 

notáveis na estética cinematográfica expressionista. 
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O expressionismo chega ao cinema em 1920, na Alemanha, dois anos após o país 

perder a Primeira Guerra Mundial. Das Cabinet des Dr. Caligari (O Gabinete do Dr. 

Caligari), filme de Robert Wiene que inaugura este novo momento do cinema, com seus 

cenários bizarros e contando com um enredo de pesadelo, “tornou-se imediatamente um 

clássico, recolocou o país no circuito cultural internacional e provocou discussões a respeito 

das possibilidades artísticas expressivas do cinema” (CÁNEPA, 2006, p.55).  

O Gabinete do Dr. Caligari já foi descrito como o primeiro filme de horror, porém 

suas características mais marcantes, incluindo o recurso literário do “narrador não confiável”, 

se relacionam com o suspense (ou thriller) psicológico. No longa-metragem, o personagem 

Francis relata a história de dois amigos que disputam o amor de uma mulher. Hans Janowitz e 

Carl Mayer, roteiristas da produção, escreveram a história como crítica ao governo alemão na 

Primeira Guerra. Na narrativa, Cesare é um sonâmbulo que ficou adormecido em transe por 

23 anos, tendo sido alimentado durante esse tempo em um caixão por Dr. Caligari. Fora de 

seu gabinete – ou caixão – Cesare é levado por Caligari a cometer um assassinato. Robert 

Wiene retrata um melodrama estranho, utilizando-se frequentemente de close-ups sinistros de 

Caligari, em harmonia com os fundos e ângulos distorcidos da cenografia, que pareciam 

retratar um mundo que enlouqueceu. Levando-se em consideração a estética e temáticas da 

produção, O Gabinete do Dr. Caligari teve seu estilo muito influenciado pelo diretor Max 

Reinhardt, que se valia de um estilo antirrealista baseado no movimento expressionista da 

arte
18

. 

Wiene produziu outros filmes, mas nenhum repercutiu tanto quanto Caligari, o que fez 

com que o cineasta fosse chamado por muitos de homem de uma obra só (MERTEN, 2010). 

O filme tornou-se o mais emblemático filme expressionista ao exibir o mundo através dos 

olhos de um louco, com linhas oblíquas, ruas tortuosas e janelas deformadas, “tudo ressaltado 

pela fotografia à base de claros-escuros radicais, transformaram-se na expressão de um mundo 

em desequilíbrio” (MERTEN, 2010, p. 40). Rubinato (2013) complementa a descrição da 

direção de arte de Caligari dizendo que ela se utiliza tanto de linhas quanto de planos 

tortuosos, oblíquos e abruptos do cenário, provocando no público espectador efeitos 

inesperados. Os figurinos, os móveis e os demais objetos cênicos também se incorporam à 

concepção expressionista; em consequência disso, as personagens se vêem em um universo 

que lhes é sempre incômodo e traiçoeiro. Além disso, Castro (2013) pontua ainda a coloração 

dos ambientes como estratégia de diferenciação e caracterização dramática de uma cena, 
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como, por exemplo, uma cena marcada por violência ter tons vermelhos em predominância. 

Tal ferramenta estética se faz presente em outras produções cinematográficas expressionistas. 

 

Figuras 05 e 06: A direção de arte expressionista no filme O Gabinete do Dr. Caligari (1920). 

  
FONTE: O Gabinete do Dr. Caligari (1920). 

 

Segundo Costa (2003), a grande repercussão internacional do filme fez com que fosse 

adotado o termo caligarismo para designar um estilo que, com o objetivo e exprimir uma 

visão deformada de situações e ambientes, baseia-se em cenografias e métodos de 

representação provenientes do teatro. Considerando-se o grupo de filmes roteirizados por Carl 

Mayer (co-autor do roteiro de O gabinete do dr. Caligari), grupo este que conta com os filmes 

Escada de Serviço (1921, de Paul Leni e Leopold Jessner), Destroços (1921, de Lupu-Pick), A 

noite de São Silvestre (1923, do mesmo cineasta) e A última gargalhada (1924, de Friedrich 

Wilhelm Murnau), Costa lista outros fatores em comum entre tais produções: 

 

ambientação em espaços unitários, rigorosamente delimitados; uma atenção 

particular aos objetos que, além de assumir funções precisas no plano da 

dramaturgia, assumem complexas valências simbólicas; movimentos de câmera  

[...] e variações dos ângulos de filmagem destinados a uma acentuação dos 

efeitos dramáticos; uma sistemática limitação [...] do uso das legendas, com o 

objetivo de chegar a um tipo de narração baseado em elementos puramente 

visuais e universalmente compreensíveis (COSTA, 2003, p.77). 

 

Figuras 07 e 08: Cenários tortuosos e temáticas pessimistas em Metropolis (1927), de Fritz Lang. 

  
FONTE: Tutoriales YMAS (2014). 

 

Por fim, sumariamente, segundo Resende (2014), o movimento expressionista alemão 

no cinema pode ser caracterizado como: sombras com vida própria (figuras 09 e 10); forte 

contraste entre claro e escuro; maquiagem carregada e exagero de interpretações; imagens 
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distorcidas; relação indefinida de presente/passado/futuro e mundo real/imaginário; temáticas 

a respeito de pessimismo, morbidez, morte, agonia; o exterior é reflexo do mundo interior. 

 

Figuras 09 e 10: O uso das sombras em O Gabinete do Dr. Caligari (1920) e em Nosferatu (1922, de 

Friedrich Wilhelm Murnau). 

  
FONTE: O Gabinete do Dr. Caligari (1920) e vsbonvenutofull

 
 (2013). 

 

Por fim, Merten (2010) aponta que o movimento expressionista teve influência sobre 

Hollywood, porém o cinema americano apropriou-se com mais frequência das narrativas 

sombrias e mórbidas (incentivando a construção do gênero de horror) e da iluminação 

contrastante entre claro e escuro (vista com facilidade em clássicos filmes noir), deixando um 

pouco de lado, a princípio, as deformações plásticas características do caligarismo. 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISES 

 

A natureza da pesquisa é qualitativa, considerando-se que o objetivo do presente 

trabalho é analisar o filme Cisne Negro e como os elementos de direção de arte e fotografia 

podem ter sido utilizados na produção de forma que poderia se fazer algum tipo associação 

com a estética visual do movimento artístico e cinematográfico expressionista. Esse tipo de 

pesquisa, segundo Michel (2005), busca respostas subjetivas e o realizador participa, 

compreende e interpreta os resultados obtidos. Nesse sentido, em uma primeira observação, 

com base nas características estéticas expressionistas exploradas anteriormente, foram 

identificados pelo autor deste estudo aspectos da direção de arte e fotografia do filme Cisne 

Negro semelhantes aos das seguintes obras: o filme O Gabinete do Dr. Caligari (Das Cabinet 

des Dr. Caligari, 1920), dirigido por Robert Wiene, e as pinturas O grito (Skrik, 1893) e A 

Menina Doente (Det syke barn, 1907), de Edvard Munch. Buscar-se-á, então, identificar os 

tipos de intertextualidade que podem ter sido empregadas entre as obras. 

Para dar conta da proposta, inicialmente recorreu-se à análise de conteúdo. Segundo 

Severino (2007, p. 121-122), tal metodologia envolve “a análise do conteúdo das mensagens, 

os enunciados dos discursos, na busca do significado das mensagens. [...] As mensagens 

podem ser verbais (orais ou escritas), gestuais, figurativas, documentais”. Além disso, foi 
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utilizado o método comparativo ao confrontar as características de obras do movimento 

artístico e cinematográfico expressionista com a estética do filme Cisne Negro. Para Marconi 

e Lakatos (2003, p. 107), o referido método, ao considerar o estudo de semelhanças e 

diferenças, auxilia a compreensão do comportamento humano ao realizar comparações com o 

objetivo de analisar similitudes e esclarecer divergências. 

Para tanto, recorrendo-se aos conceitos explorados nos capítulos anteriores, foram 

elaboradas categorias de análise a fim de uma melhor sistematização e averiguação de quais 

características expressionistas podem ser observadas no referido filme. As categorias de 

análise buscam identificar aspectos da estética de personagens, cenários e da fotografia do 

filme e entender qual tipo de relação intertextual pode ser observada com as obras 

expressionistas supracitadas. Para tanto, lançou-se mão dos conceitos de intertextualidade 

temática, estilística, implícita e explícita apresentados por Koch, Bentes e Cavalcante (2007) e 

as ferramentas de alusão – onde se fazem presente as referências – exploradas por Edgar-

Hunt, Marland e Rawle (2013). 

Primeiramente, para a análise da caracterização de personagens, constam também nas 

categorias analíticas os tipos de figurino que podem ser empregados, classificação 

apresentada por Martin (2011). Além disso, retomam-se os tipos de personagens e suas 

funções, explanados por Campos (2011). A caracterização dos personagens será analisada da 

seguinte forma: 

 

Quadro 8 - Caracterização de personagem 
 

 

 

 

 

Objeto de análise 
Ferramenta 

de alusão 

Tipo de 

intertextualidade 

Tipo de 

Figurino 

Tipo de 

personagem 

Função de 

personagem 

Comparação 

Cisne Negro x Obra 

expressionista  

Referência, 

autorreferência, 

associação ou 

estilo. 

- Temática ou 

estilística; 

- Implícita ou 

explícita. 

Realista, para-

realista ou 

simbólico. 

Lírico, épico 

ou dramático. 

Agente, 

coadjuvante, 

coro ou 

figurante. 

FONTE: Elaboração própria. 

 

Para analisar-se a caracterização de cenários, além do tipo de intertextualidade e 

ferramenta de alusão possivelmente empregados, foi identificado qual o tipo de cenografia 

evidente na cena, conforme a classificação de Julier e Marie (2009) presente no Apêndice F: 

 

Quadro 9 - Caracterização de cenário 
 

 

 

 

 

Objeto de análise 
Ferramenta de 

alusão 

 

 

 

 

 

Tipo de intertextualidade 

 

 

 

 

 

Tipo de cenografia 

Comparação 

Cisne Negro x Obra 

expressionista. 

Referência, 

autorreferência, 

associação ou estilo. 

- Temática ou estilística; 

- Implícita ou explícita. 

Vitrine, circo, galeria, 

tribunal ou parque. 

FONTE: Elaboração própria 
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Por fim, para caracterizar a fotografia, valeu-se das classificações de tipos de planos e 

ângulos apresentadas por Rodrigues (2007), que podem ser consultados nos Apêndices B e C, 

e possíveis lados dos ângulos defendidas por Gerbase (2012) no Apêndice D.  

 

Quadro 10 – Caracterização de fotografia 
 

 

 

 

 

Objeto de análise 
Ferramenta de 

alusão 

Tipo de 

intertextualidade 

 

 

 

 

 

Plano 

 

 

 

 

 

Ângulo e lado 
Iluminação/ 

sombra/cor 

Comparação 

Cisne Negro x Obra 

expressionista 

 

Referência, 

autorreferência, 

associação ou 

estilo. 

- Temática ou 

estilística; 

- Implícita ou 

explícita. 

GPG, 

PG, PI, 

PA, PM, 

PP, CL, 

SCL ou 

PD. 

- Over shoulder, 

plongée, 

contraplongée ou 

câmera subjetiva. 

- Frontal, 3/4, 

perfil ou nuca. 

Descrição da 

iluminação. 

FONTE: Elaboração própria. 

 

Para cada categoria foram selecionadas duas cenas do filme Cisne Negro nas quais 

puderam-se supor uma referência ao expressionismo. As cenas analisadas dos filmes, bem 

como as pinturas, foram escolhidas por conveniência, a partir das quais eram identificados os 

elementos que poderiam estabelecer alguma relação intertextual entre o filme Cisne Negro e 

as obras expressionistas estabelecidas anteriormente. Os quadros com as categorias utilizadas 

na análise encontram-se completos no Apêndice H. 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DE PERSONAGEM 

 

A primeira referência considerada foi a caracterização da personagem Nina, quando 

atuando como o Cisne Negro. A maquiagem da bailarina apresenta semelhanças com a do 

personagem Cesare, do filme O Gabinete do Dr. Caligari. 

 

Figuras 11 e 12: A personagem Nina em sua apresentação final em Cisne Negro e Cesare em O 

Gabinete do Dr. Caligari. 

  
FONTE: Cisne Negro (2010) e O Gabinete do Dr. Caligari (1920). 
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Os olhos de Nina são fortemente destacados em sua caracterização com uma 

maquiagem escura, da mesma forma que a maquiagem do personagem do sonâmbulo do filme 

O Gabinete do Dr. Caligari. Pressupondo-se uma intertextualidade entre as obras, a 

ferramenta de alusão que teria sido empregada é a de referência, pois a imagem do 

personagem do filme dirigido por Aronofsky faz uma evocação visual à caracterização do 

personagem de Caligari. O tipo de intertextualidade estabelecida seria a estilística, já que, 

apesar das temáticas diferentes entre as obras, uma se vale de um artifício de direção de arte 

que se assemelha muito com a do outro, como uma paródia. Como o filme expressionista 

dirigido por Robert Wiene não foi creditado, a relação foi implícita. No que tange ao figurino, 

a bailarina de Cisne Negro usa um figurino realista, coerente com o espaço e tempo no qual a 

narrativa se ocorre, diferentemente de Cesare, do segundo caso, que se vale de um vestuário 

para-realista – baseado nas vestimentas de sua época, porém estilizado com as características 

próprias do caligarismo. Já considerando o tipo e função de cada personagem analisado, 

enquanto Nina é um personagem lírico, definida por sua subjetividade, e a agente da história, 

Cesare é um coadjuvante do tipo épico, ou seja, definido simplesmente por suas ações na 

trama. Aqui é possível observar que, apesar de os personagens serem de tipos e funções 

diferentes em suas histórias, ambos podem estabelecer um tipo de intertextualidade em suas 

caracterizações visuais, possivelmente por, em suas narrativas, representarem indivíduos 

perturbados. 

A segunda cena analisada consiste em um momento em que a personagem de Nina 

coloca as mãos junto aos lados do rosto, abre a boca e grita. O momento da ação se assemelha 

em sua composição ao quadro O grito (1893), de Edvard Munch: 

 

Figuras 13 e 14: Nina em Cisne Negro e o quadro O grito (1893), de Edvard Munch. 

  
FONTE: Cisne Negro (2010) e Artsy. 

 

A ferramenta de alusão evidente, igualmente ao caso anterior, é a referência, 

considerando-se que houve uma evocação visual do icônico quadro de Edvard Munch. Da 

mesma forma, a intertextualidade entre as obras é estilística, pois houve uma repetição da 
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gesticulação dos personagens em cena, e se dá de forma implícita. O figurino de Nina, em 

Cisne Negro, é realista, enquanto pode-se dizer que, em sua deformação, as vestimentas do 

personagem da pintura supracitada de Munch são simbólicas. Em ambos os casos, os 

personagens evidentes são líricos, por terem suas ações direcionadas por suas emoções, e são 

os agentes centrais de suas obras. A referência à famosa pintura expressionista ocorre, de 

forma quase caricata, em um dos momentos em que a personagem de Nina, em Cisne Negro, 

está mais desesperada na trama – desespero este retratado no referido quadro de Edvard 

Munch. 

. 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DE CENÁRIO 

 

Quanto à caracterização de cenários, dois momentos do filme Cisne Negro apresentam 

cenografias semelhantes a ambientações do filme O Gabinete do Dr. Caligari. A primeira 

consiste na cena em que Nina atravessa um longo corredor de paredes escuras, nas quais 

podem ser observados grafismos semelhantes a pichações. A composição de tal cenário se 

aproxima visualmente de uma das ruelas representadas no filme expressionista de Robert 

Wiene, conforme pode ser visto nas figuras 15 e 16. 

 

Figuras 15 e 16: Um corredor em Cisne Negro e uma ruela em O Gabinete do Dr. Caligari. 

  
FONTE: Cisne Negro (2010) e O Gabinete do Dr. Caligari (1920). 

 

A retratação de um corredor repleto de pichações em Cisne Negro pode relacionar-se 

intertextualmente com o cenário supracitado de O Gabinete do Dr. Caligari por meio de uma 

referência, visto que as pichações e a composição da cena do primeiro aludem à construção 

cênica, com paredes com grafismos, do segundo. A intertextualidade é implícita e pode ser 

classificada como estilística, por se assemelharem esteticamente, apesar de suas diferentes 

temáticas. Quanto ao tipo de cenografia, em ambos os casos ocorre a cenografia do tipo 

vitrine, já que a câmera avança e recua na cena no primeiro caso e é estática no segundo. 
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O segundo caso no qual pode ser criada uma hipótese intertextual entre as obras 

considerando a construção cênica consiste no cenário do palco da apresentação final do filme 

Cisne Negro e o cenário de uma das estradas retratadas em O Gabinete do Dr. Caligari: 

 

Figuras 17 e 18: O palco da cena final em Cisne Negro e o cenário de O Gabinete do Dr. Caligari. 

  
FONTE: Cisne Negro (2010) e O Gabinete do Dr. Caligari (1920). 

 

As linhas retas e oblíquas, a contraluz do fundo, características típicas de obras 

expressionistas, e a centralização do personagem na cena sugerem a utilização da ferramenta 

de alusão de estilo, já que foram empregados técnicas e recursos estilísticos semelhantes que 

podem ter sido escolhidos pelos produtores do filme de 2010 para remeter à produção de 

1920. Ainda assim, de forma implícita, a intertextualidade é estilística, por ter havido uma 

espécie de imitação do estilo de um cenário para outro, e a cenografia é do tipo vitrine em 

ambos os casos, na qual a câmera permanece estática. 

 

4.3. CARACTERIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA 

 

A primeira cena do filme Cisne Negro, considerada o prólogo da história, retrata um 

sonho de Nina. Ela exibe a bailarina dançando em um palco escuro, sendo iluminada apenas 

por um holofote, como pode ser visto na figura 19: 

 

Figuras 19 e 20: Nina em Cisne Negro e Jane em O Gabinete do Dr. Caligari 

  
FONTE: Cisne Negro (2010) e O Gabinete do Dr. Caligari (1920). 

 

A iluminação da cena, proveniente de cima, cria uma moldura escura na tela muito 

semelhante à empregada em cenas nas quais Wiene buscava enfatizar a dramaticidade em O 
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Gabinete do Dr. Caligari. A cena supracitada do filme de Aronofsky se aproxima 

visualmente da cena de apresentação da personagem Jane, onde a personagem feminina é 

centralizada na tela e emoldurada por uma espécie de vinheta escura. Neste caso, o tipo de 

alusão é de estilo (repetição da técnica dramática) e a intertextualidade é estilística e ocorre de 

forma implícita. Quanto a planos e enquadramentos, Nina, em Cisne Negro, está sentada no 

chão, no centro da cena e enquadrada frontalmente em plano inteiro (PI); o fato da 

personagem estar sentada, ocupando menos espaço na tela, assim como na cena da figura 19, 

poderia ser uma forma de melhor evidenciar a referência. A iluminação exibe forte contraste 

entre luz e sombra e as cores, em tons frios, são quase monocromáticas. Já Jane, em O 

Gabinete do Dr. Caligari, é enquadrada em um leve plongée frontal, no centro da tela, em um 

plano médio (PM). A iluminação na cena é mais suave. 

Por fim, a composição da cena de Cisne Negro em que Nina visita a personagem Beth 

no hospital se assemelha ao quadro A Menina Doente de Edvard Munch. 

 

Figuras 21 e 22: Cena de Cisne Negro e o quadro A Menina Doente (1907) de Edvard Munch. 

  
FONTE: Cisne Negro (2010) e Artsy. 

 

Em ambos os casos, a figura acamada está imobilizada por travesseiros, a iluminação 

provém de cima e a figura em pé, ao lado da cama e de cabeça baixa, está no ponto mais 

sombrio do quadro. Ao lado da menina enferma retratada no quadro de Munch há uma figura 

semelhante a uma flor, da mesma forma que flores foram postas ao lado da cama de Beth. 

Aqui a ferramenta de alusão utilizada é a de associação, já que a alusão é menos explícita, 

feita pela temática e o posicionamento de personagens na cena, sendo o tipo de 

intertextualidade considerada estilística e implícita. Já analisando planos e enquadramentos, 

os atores no filme de 2010 estão em primeiro plano (PP) e vistos frontalmente, enquanto as 

figuras da pintura vistas frontalmente em plano médio (PM). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como visto, a intertextualidade se dá de diferentes formas. O próprio filme utilizado 

nesta pesquisa, O Gabinete do Dr. Caligari, contém em sua narrativa uma segunda 

significação – uma metáfora: uma acusação ao governo alemão da Primeira Guerra Mundial
19

. 

As referências estão por toda a parte, em diferentes meios, feitos de diferentes formas. Desse 

modo, instigou-se a possibilidade de haver alguma relação entre a estética expressionista com 

a estética visual do filme Cisne Negro. 

Na busca de solucionar tal questão, foi abordada a linguagem cinematográfica, 

levando-se em conta os elementos específicos e não específicos propostos por Martin (2011), 

para ter-se parâmetro de quais fatores poderiam ser analisados na pesquisa. Foram estudados 

também os gêneros cinematográficos segundo a classificação de Nogueira (2010), dando-se 

enfoque conceitual no thriller psicológico, evidenciando a proximidade entre os dois filmes 

analisados nesta pesquisa com o gênero. Posteriormente, o movimento expressionista foi 

estudado, tanto na pintura, segundo Gombrich (1995) e Proença (1999), quanto no cinema, 

baseando-se em Merten (2010) e Costa (2003). 

Por meio da observação das cenas selecionadas do filme Cisne Negro, dirigido por 

Darren Aronofsky em 2010, e da comparação destas com cenas do filme O Gabinete do Dr. 

Caligari (1920), de Robert Wiene, e com as pinturas O grito e A Menina Doente, de Edvard 

Munch, notaram-se semelhanças na estética visual de tais obras, constituindo relações de 

intertextualidade, podendo ser propositais ou não. Da análise, conclui-se que todas as 

possíveis alusões às características do movimento expressionista encontradas no filme Cisne 

Negro se deram por meio de intertextualidades estilísticas – já que o filme, intencionalmente 

ou não, de certa forma, imita ou adapta técnicas e reproduz elementos estéticos presentes nas 

obras expressionistas estudadas no presente trabalho –, sempre de forma implícita, ou seja, 

sem mencionar ou creditar qualquer outro diretor ou artista. Além disso, a ferramenta de 

alusão mais observada foi a referência, o que reforçaria a hipótese da presente pesquisa. 

A análise das semelhanças entre as obras mostra que Cisne Negro carrega em sua 

estética elementos visuais que também são frequentemente observados em obras 

expressionistas, principalmente a fotografia com sombras acentuadas, o uso da contraluz, 

cenários constituídos por linhas retas e em ângulos estranhos e personagens com forte apelo 

dramático, tanto em seu figurino quanto na sua atuação. É importante ressaltar que a presente 
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pesquisa se limitou aos aspectos visuais das obras, sem levar em consideração, em vias 

conclusivas, os roteiros e caminhos narrativos escolhidos por seus idealizados no momento da 

concepção da direção de arte e/ou fotografia; porém, caso as possíveis alusões às 

características de obras expressionistas observadas em Cisne Negro tenham sido propositais, 

seria compreensível tal escolha, levando-se em consideração que o filme pertence a um 

gênero cinematográfico que se permite retratar as aflições humanas internas/psicológicas e 

suas emoções. Conforme ressaltou Merten (2010), O Gabinete do Dr. Caligari inaugurou o 

expressionismo no cinema e foi a expressão de um mundo em desequilíbrio. A estética, 

baseada no movimento artístico que trabalhou mais os escuros que claros, estabelecendo uma 

atmosfera de mistério e mal-estar, tem muito em comum com as histórias de suspense 

psicológico que vemos nas salas de cinema atualmente. 

Dessa forma, ressalta-se a possibilidade de produções cinematográficas se basearem 

em diferentes expressões de arte – como a pintura, a exemplo do trabalho aqui apresentado – 

em sua construção estética; porém pontua-se que não só o cinema, mas outras modalidades 

artísticas frequentemente servem de inspiração para novas formas de estética e maneiras de 

expressar sentimentos sem se utilizar de palavras. As diferentes formas de arte baseiam-se 

umas nas outras e interagem entre si, gerando novas formas de expressão da subjetividade 

humana. Porém, ainda hoje, tendo-se em mente o conceito de Martin (2001) de que apenas no 

cinema o movimento se faz presente, como seu elemento específico, mantém-se o conceito 

sugerido em 1923 por Canudo em seu Manifesto das Sete Artes: todas as formas de arte 

convergem no cinema. 
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APÊNDICE A 

 
Quatro 1 - Quadro de movimentos de câmera e lentes 

Movimento Definição 

Panorâmica (pan) A câmera vai da direita para a esquerda e vice-versa, como se balançasse a cabeça de 

um lado para o outro em um plano horizontal. 

Panorâmico vertical 

(tilt) 

A câmera se inclina para cima (tilt up) e para baixo (tilt down) em uma linha vertical. 

Tracking (dolly ou 

travelling) 

A câmera se move em um trilho fixo que pode ser posto (montado) em qualquer 

direção. 

Steadicam A câmera é presa ao operador de câmera usando um suporte especial, produzindo 

planos suaves e móveis que são mais flexíveis do que os filmados com acâmera sobre 

trilhos. 

Câmera na mão Semelhante ao steadicam, mas com um efeito tremido, normalmente associado ao 

realismo de um documentário ou com o plano de ponto de vista de uma personagem. 

Plano de grua Colocação da câmera presa a um braço de grua com fins de movimentos mais suaves e 

de grandes alturas. 

Zoom Movimento de lente da câmera que permite que o operador mude a distância focal e 

altere a dimensão da imagem. Produz planos em movimento sem que a câmera se 

desloque fisicamente. Pode se dar por meio do zoom in (a imagem aproxima-se do 

espectador) ou do zoom out (a imagem afasta-se do espectador). 

Dolly-zoom Também conhecido como efeito Vertigo ou efeito Hitchcock. Consiste em uma técnica 

especial em que a câmera se aproxima de um personagem ou objeto (dolly in) ao 

mesmo tempo em que a lente abre e se afasta (zoom out), ou vice-versa. 

Fonte: elaboração própria com base em EDGAR-HUNT; MARLEND; RAWLE, 2013, p. 134-135.  

 

APÊNDICE B 

 
Quadro 2 - Quadro de tipos de planos 

Plano Definição 

Grande Plano Geral 

(GPG) 

Plano muito aberto, servindo para situar o espectador em que cidade a história 

transcorre. 

Plano Geral (PG) Plano aberto, exibe o prédio ou casa onde a cena ocorre. 

Plano Inteiro (PI) Enquadramento do personagem da cabeça aos pés. 

Plano Americano 

(PA) 

O personagem é enquadrado da cabeça aos joelhos. 

Plano Médio (PM) O personagem é exibido da cintura para cima. 

Plano Próximo ou 

Primeiro Plano (PP) 

Enquadra o personagem do peito para cima. 

Close ou 

Primeiríssimo Plano 

(CL) 

Enquadra o rosto inteiro do personagem, do ombro à cabeça. 

Superclose (SCL) Enquadra o ator do queixo ao limite da testa. 

Plano Detalhe ou Cut 

up (PD) 

Exibe apenas uma parte do corpo ou objetos. 

Fonte: elaboração própria com base em RODRIGUES, 2007, p. 27-30. 
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APÊNDICE C 

 

Quadro 3 - Quadro de tipos de ângulos 

Plano Definição 

Câmera sobre o 

ombro (Over 

Shoulder) 

A câmera é posicionada sobre o ombro de um personagem, de frente para outro ou 

determinada ação. 

Plongée O campo de visão da câmera é de cima para baixo. 

Contraplongée O campo de visão da câmera é de baixo para cima. 

Câmera subjetiva A câmera tem o ponto de vista do personagem na ação, se movendo no lugar do 

mesmo. 

Fonte: elaboração própria com base em RODRIGUES, 2007, p. 33. 

 

APÊNDICE D 

 

Quadro 4 – Quadro de lados dos ângulos 

Plano Definição 

Frontal A câmera é posicionada em linha reta em relação ao rosto da pessoa filmada. 

3/4 A câmera forma um ângulo de aproximadamente 45 graus com relação ao nariz da 

pessoa filmada. 

Perfil A câmera forma um ângulo de aproximadamente 90 graus com o nariz do indivíduo 

filmado. 

De nuca Enquadramento em linha reta à nuca do indivíduo filmado. 

Fonte: elaboração própria com base em GERBASE, 2012, p. 104 - 105. 

 

APÊNDICE E 

 
Quadro 5 – Quadro de tipos de figurinos 

Plano Definição 

Figurinos realistas Retratam o figurino de determinada época com precisão. 

Figurinos para-

realistas 

O estilista se baseia em um período histórico, porém se permite estilizações, onde o 

estilo e a beleza prevalecem sobre a exatidão 

Figurinos simbólicos Quando não há qualquer exatidão histórica, sendo o vestuário uma ferramenta de 

tradução de símbolos, estados da alma, ou ainda para efeitos dramáticos ou 

psicológicos 

Fonte: elaboração própria com base em MARTIN, 2011, p. 66. 

 

APÊNDICE F 

 
Quadro 6 – Quadro de tipos de cenografia 

Gênero Definição 

Vitrine A cena acontece em profundidade, permitindo à câmera avançar e recuar no espaço em 

relação à ação. 

Galeria A câmera desloca-se lateralmente, de cenário a outro, sem receio ao entrever paredes, 

inclusive. 

Tribunal Quando a câmera acompanha e enquadra os personagens como participantes de um 

julgamento – o acusado, o júri e o juiz. 

Circo 

 

O ator encontra-se no centro de uma pista circular, permitindo um giro completo da 

câmera. 

Parque A câmera faz trajetos livres 

Fonte: elaboração própria com base em JULIER; MARIE, 2009, p.49 
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APÊNDICE G 

 
Quadro 7 – Quadro de classificação de Gêneros Cinematográficos 

Gênero Definição 

Acção Filmes compostos por cenas e sequências de intensa ação, perseguições, batalhas, 

duelos e explosões. Forte caracterização e contraposição de heróis e vilões, estando os 

personagens a serviço da ação. Visa uma experiência hedonista, tendendo a esgotar seu 

potencial hermenêutico rapidamente. 

Comédia Trata-se do hedonismo cinematográfico ao procurar divertir o espectador, ressaltando 

as fragilidades do ser humano, buscando nisso pretexto para riso ou escárnio. Pode se 

subdividir em subgêneros como comédia romântica, dramática, negra, verbal e 

slapstick. 

Drama Procura ressaltar a seriedade dos fatos. Tem como objeto o ser humano comum em 

situações cotidianas mais ou menos complexas, porém com implicações afetivas ou 

causadoras de polêmica social. Pode se subdividir em subgêneros como o drama social, 

bélico, psicológico, romântico, familiar, político e biopic. 

Fantástico Se afasta das premissas realistas e leis comuns do quotidiano, acabando por sofrer 

influência de outros gêneros (como ação, terror e ficção científica). Desafia 

constantemente as relações de causa-efeito, lingando-se, por muitas vezes, ao 

sobrenatural. 

Ficção científica Toma como inalienável as propostas do conhecimento científico vigente ou esperado 

sobre determinado fato ou fenômeno, projetando a partir delas as suas consequências 

futuras. Consiste em todo o relato que efabula ou especula a respeito de mundos e 

acontecimentos possíveis a partir de hipóteses lógicas. 

Filme noir Em termos visuais, conta com uma fotografia a preto e branco altamente contrastada, 

tendo narrativas ambientadas em espaços essencialmente urbanos. A estética com 

penumbra sublinhada funciona como metáfora ao universo social e moral que 

caracteriza suas histórias: a traição, o crime, o cinismo, o pessimismo, a fatalidade, o 

ciúme e a tragédia. 

Musical Assume a música como um dispositivo narrativo em si, deixando de ser apenas um 

complemento dramático. Desafia a verossimilhança da história ao integrar a música no 

universo diegético, fazendo personagens cantar e dançar de modo inusitado, sendo 

esses momentos o elemento formal distintivo do gênero. 

Terror Busca provocar sentimentos nefastos à audiência, podendo ser o medo, o terror, a 

repulsa, o choque, o horror, a objeção. Em filmes desse gênero, o espectador 

experimenta o sofrimento de forma delegada, partilhando das dificuldades dos 

personagens, porém isentando-se dos seus padecimentos. 

Thriller Tem a intencionalidade de criar excitação e nervosismo no espectador ao instaurar 

constante dúvida sobre o desfecho dos eventos ocorridos na história e o destino dos 

personagens, fazendo o espectador rever suas hipóteses. Com forte tensão dramática, 

visa provocar inquietação e incerteza na audiência. 

Western É uma criação explicitamente cinematográfica, sendo um gênero clássico por 

excelência. Sendo um retrato efabulado do Oeste americano, tem como herói o cowboy, 

que enfrenta adversários como índios (native-americans). Retrata constantemente 

batalhas, em campo aberto ou nas ruas da cidade, ou duelos, em saloons ou na rua 

central do povoado, sendo este último momento o mais aguardado em filmes do gênero. 

Fonte: elaboração própria com base em NOGUEIRA, 2010, p.18-43 
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APÊNDICE H 

 

Quadro 11 - Caracterização de personagem 

 
 

 

 

 

 

Objeto de análise 
Ferramenta 

de alusão 

Tipo de 

intertextualidade 

Tipo de 

Figurino 

Tipo de 

personagem 

Função de 

personagem 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 

- -  Realista. Lírico. Agente. 

 

 
 

Referência - Estilística; 

- Implícita. 

Para-

realista. 

Épico. Coadjuvante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 
 

- -  Realista. Lírico. Agente. 

 

 
 

Referência - Estilística; 

- Implícita. 

Simbólico Lírico. Agente. 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro 12 - Caracterização de cenário 

 
 

 

 

 

 

Objeto de análise 
Ferramenta de 

alusão 

Tipo de 

intertextualidade 

 

 

 

 

 

Tipo de cenografia 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 

- -  Vitrine. 

 

 
 

Referência. - Estilística; 

- Implícita. 

Vitrine. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 
 

- -  Vitrine. 

 

 
 

Estilo. - Estilística; 

- Implícita. 

Vitrine 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro 12 - Caracterização de fotografia 

 
 

 

 

 

 

Objeto de análise 
Ferramenta 

de alusão 

Tipo de 

intertextualidade 

 

 

 

 

 

Plano 
Ângulo e 

lado 

Iluminação/ 

sombra/cor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 

- -  Plano 

Inteiro 

(PI). 

Frontal. Na cena do 

filme “Cisne 

Negro”, um 

holofote projeta 

um faixo de luz 

sobre a 

personagem, 

que está em um 

ambiente 

escuro, 

produzindo o 

efeito de uma 

moldura escura 

na tela. Há 

fortes contraste 

entre luz e 

sombra sobre a 

personagem 

sentada no 

chão, sendo 

enquadrada no 

centro da cena 

em Plano 

Inteiro. Os tons 

de cores da 

cena são 

azulados, quase 

monocromático

s. 

 

 
 

Estilo - Estilística; 

- Implícita. 

Plano 

Médio 

(PM). 

- Plongée; 

- Frontal. 

A personagem 

de “O Gabinete 

do Dr. Caligari” 

é enquadrada 

no centro da 

cena em Plano 

Médio. A luz é 

suave, sem 

grandes 

contrastes entre 

luz e sombra. 

Há uma 

moldura escura 

ao redor da 

personagem, 

artifício 

utilizado 

repetidamente 

no filme com 

fins de enfatizar 

a dramaticidade 

da cena. 

 

 

 

 

 

 

 - -  Primei-

ro 

Plano 

(PP) 

Frontal. Na cena do 

filme “Cisne 

Negro”, a 

personagem 

acamada 

imobilizada por 
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2 

 
 

travesseiros é 

iluminada de 

cima, com 

sombras bem 

definidas. Ao 

seu lado, podem 

ser observadas 

flores. Do outro 

lado da 

composição, a 

personagem em 

pé ao lado da 

cama está mais 

a frente e no 

ponto mais 

sombreado da 

tela, com o 

rosto voltado 

para baixo. A 

cor 

predominante é 

o rosa. 

 

 
 

Associação. - Estilística; 

- Implícita. 

Plano 

Médio 

(PM) 

Frontal. A pintura The 

Sick Child 

retrata uma 

menina 

acamada, com 

diversos 

travesseiros sob 

si. 

Considerando-

se as sombras 

nos traços que 

formam os 

cobertores, a 

fonte de luz da 

cena vem de 

cima. Ao seu 

lado esquerdo, 

pode-se 

observar uma 

figura que se 

assemelha a 

uma flor. Do 

outro lado da 

composição, 

uma mulher, de 

cabeça baixa, se 

coloca no ponto 

mais sombrio 

do quadro. A 

cor 

predominante é 

o verde e o 

laranja. 

Fonte: elaboração própria. 


