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RESUMO 

 

Nesta tese, examinamos criticamente as teorias do texto poético de Roman Jakobson e Jean 

Cohen e Michael Riffaterre com o intuito de reconhecer, numa conciliação das três teorias, 

um modelo geral do conceito poético e aplicá-lo ao cinema. Apoiando-nos também em teorias 

fílmicas (retomadas, principalmente, de Marcel Martin e Yuri Lotman), investigamos como o 

poético materializa-se em longa metragens narrativos de ficção. A partir do estabelecimento 

de um modelo geral do mecanismo poético, tomando como exemplo considerações sobre a 

poesia verbal, estudamos alguns modos particulares de configuração do poético no cinema, 

elaborando, através de exemplos de sequências fílmicas, uma série de figuras que se constitui 

como um modelo teórico-didático para a análise de recursos poéticos no cinema. 

Palavras-chave: poesia, poético fílmico, metáfora, paralelismo, teoria fílmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In this thesis, we critically examine the theories of the poetic text as proposed by Roman 

Jakobson and Jean Cohen and Michael Riffaterre so as to recognize, from a conciliation of the 

three theories, a generic model of the poetic concept so as to apply such a model to the cinema. 

Based also on filmic theories (drawn mainly from Marcel Martin and Yuri Lotman), we 

investigate how the poetic dimension gets materialized in narrative fiction feature films. From 

the establishment of a generic model of the poetic mechanism, having verbal poetry as a 

parameter, we study some particular modes of the poetic configuration in the cinema, 

elaborating through a wide range of filmic sequences, a series of tropes that constitutes a 

theoretical-didactic model for the analysis of poetic resources in the cinema. 

 Key words: verbal poetry, film poetry, metaphor, parallelism, film theory 
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INTRODUÇÃO 

 

As relações entre a literatura e o cinema são várias, e vão desde a mais simples 

referência a uma obra à complexidade da utilização de recursos próprios do outro meio. A 

primeira distinção que devemos fazer em relação ao assunto geral “literatura e cinema” é 

quanto ao caminho a se tomar. Há duas direções: da literatura para o cinema; e do cinema 

para a literatura1. No primeiro caso, o que temos é o uso de obras literárias no cinema, de 

formas várias, como veremos a seguir. Quanto ao segundo caso, trata-se do uso de obras 

cinematográficas na literatura, como em referências a filmes, a diretores, a cenas, ou até 

mesmo da adaptação de um filme para romance ou conto ou outro gênero literário. O caminho 

que nos interessa é da literatura para o cinema, pois trataremos dos fenômenos poéticos 

(típicos, em sua maioria, da poesia verbal) como utilizados no cinema. A relação que 

consideramos aqui, então, é entre a poesia verbal e o cinema, o que nos impele a determinar 

em que lugar das possíveis relações entre literatura e cinema se coloca a questão do poético 

especificamente. 

O tipo mais simples de relação entre a literatura e o cinema seriam as inclusões de 

citações ou referências literárias em filmes. As citações (tipo de inclusão mais simples) 

podem ser realizadas de dois modos: personagem ou narrador cita nome de obras ou autores 

literários; e livro ou imagem do livro (ou autor) aparece em tela. A citação, geralmente não 

motivada por questões artísticas, possui mais interesse quando revela algo do conteúdo da 

obra fílmica a partir da sua relação com a obra literária. Nesses casos, é imprescindível levar 

em conta a obra literária na análise do filme. Caso de citação se encontra em Teoria da 

Conspiração (Conspiracy Theory, 1997, de Richard Donner), em que o livro O Apanhador 

No Campo De Centeio (The catcher in the rye, de J. D. Salinger) aparece na tela e é citado 

várias vezes, mas não de forma aleatória, chegando a fazer parte da própria trama do filme, ao 

revelar características importantes da personagem principal [F001] 2 . O segundo tipo de 

                                                           
1 Há também a possibilidade de duas obras serem criadas ao mesmo tempo, por exemplo, um romance e um 
filme, de modo que, não havendo uma que gere a outra, então não há um caminho de um meio ao outro, como é 
o caso de “2001: uma odisséia no espaço” (filme de Stanley Kubrick, romance de Arthur C. Clarke) ou 
“Teorema” (filme e romance de Pier Paolo Pasolini). 
2  Para que o leitor se oriente melhor em relação às os fragmentos de cenas que ilustram o que dizemos, 
colocamos os códigos indicativos sempre que convier: F (“fragmento”)  seguido do número que estabelece a 
ordem em que os fragmentos são citados. 
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inclusão diz respeito às referências propriamente textuais. Nessas, ao contrário das citações, 

não é o nome do autor ou da obra que é citado, mas o próprio texto literário. O texto pode ser 

recitado por personagem ou por narrador, em off ou não, e pode também estar incluso no 

discurso da personagem, de forma mais sutil, como se estivesse “escondido” no diálogo. 

Quanto ao primeiro caso, podemos citar Acossado (À bout de souffle, 1960, de Jean-Luc 

Godard), em que, além de o autor ser citado, parte do texto do livro é lida na cena [F002]. Já 

quanto ao segundo caso, vemos exemplo claro em O Lobisomem (The Wolfman, 2010, de Joe 

Johnston), em que parte do texto de Hamlet é incluída no diálogo da cena [F003]. Caso mais 

complexo que se relaciona com esse segundo tipo é o de Tudo Que Você Sempre Quis Saber 

Sobre Sexo E Tinha Medo De Perguntar (Every Thing You Always Wanted to Know About 

Sex * But Were Afraid to Ask, 1972, de Woody Allen), em que o texto de Hamlet é parodiado 

com fins humorísticos [F004]. Além desses dois usos mais comuns, o próprio texto literário 

também pode aparecer na imagem, sendo passível de leitura pelo espectador (o texto pode 

aparecer na própria imagem ou pode aparecer num livro ou impresso em outra forma). Em 

Nome Próprio (2007, de Murilo Salles), por exemplo, esse recurso é bastante utilizado [F005]. 

Assim como as citações, não se trata, ainda, de uma relação muito pertinente entre literatura e 

cinema para a construção das obras, embora as referências textuais possam criar bastantes 

paralelos entre as duas obras (o filme e o texto literário a que ele faz referência). 

Outro ponto bastante simples que aproxima literatura e cinema é a escolha temática 

ligada ao universo literário. Certos filmes muitas vezes tratam, em seu tema, de questões de 

literatura, falando de prosa literária, de poesia, do ensino de literatura, do ato de escrever 

literatura, etc., sendo talvez o exemplo mais famoso o filme Sociedade dos Poetas Mortos 

(Dead Poets Society, 1989, de Peter Weir), em que a poesia é tema central de várias cenas 

[F006]. Fazem parte desse mesmo caso os filmes que relatam a vida de um autor literário, as 

biografias, das quais podemos citar Brilho de uma Paixão (Bright Star, 2009, de Jane 

Campion), uma recente cinebiografia do poeta inglês John Keats [F007]. Nesse último caso, o 

filme ganha força artística quando inclui algo do próprio estilo do autor na composição de 

suas imagens, de seus diálogos, de sua trama, etc., como é o caso de Kafka (Kafka, 1991, de 

Steven Soderbergh), em que os temas dos livros de Kafka se misturam à história que se conta 

sobre ele [F008]. Nesses casos de relação temática, a literatura já possui uma força maior no 

filme, sendo parte integrante da obra. No entanto, ainda permanece como questão geral, por 

vezes pontuada (em filmes que tratam do assunto literatura principalmente, quando a trama 

ocupa mais atenção da obra do que a discussão sobre o fazer literário). 
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Existe um outro tipo de relação da literatura com o cinema que talvez seja mais sutil e 

etérea do que estas acima, que são bastante concretas e fáceis de verificar. Trata-se do que há 

de verbal nos filmes, que pode ser literário (já que diz respeito a texto verbal). Os diálogos, 

por exemplo, podem ser bastante literários, ou seja, terem características de diálogos de 

romances, ou serem poéticos como podem ser os próprios diálogos de um romance. É fato que 

o cinema é uma arte mista, que se utiliza também de material verbal (que pode ter caráter 

literário) para se construir. A literatura pode, assim, ficar presente intrinsecamente ao que há 

de verbalidade num filme3. Além dos diálogos (e monólogos, por extensão), e também da 

narração (em presença ou em off), que podem possuir algo de literário, é possível o uso do 

texto “escrito”, que pode aparecer na imagem em si, como se fossem legendas, ou em 

impressos, fazendo parte da diegese do filme. Caso de diálogo (de monólogo, melhor dizendo) 

literário se encontra em muitos filmes, e podemos citar O Sétimo Selo (Det Sjunde Inseglet, 

1957, de Ingmar Bergman) como um deles [F009]. Um caso de narração (que começa em 

presença e passa a ser em off) se dá em Edward Mãos de Tesoura (Edward Scissorhands, 

1990, de Tim Burton), em que o próprio caráter de conto de fadas do filme já revela uma 

presença da literatura em sua construção [F010]. Já quanto ao aparecimento do texto na 

imagem, caso mais raro, em que o texto está fora da diegese, podemos citar Uma Mulher É 

Uma Mulher (Une Femme Est Une Femme, 1961, de Jean-Luc Godard), em que o texto que 

aparece na tela revela questões da história e do íntimo das personagens como o faria um 

narrador em um romance [F011]. É preciso lembrar que nesses casos existe também uma 

relação muito forte com o teatro, meio em que o diálogo é característica fundamental. 

Outro caso bastante comum é a apropriação de elementos de obras literárias em filmes. 

É possível, por exemplo, que um filme se aproprie de personagens de determinado romance 

ou conto sem que a trama, a fábula, ou até mesmo o universo em que essas personagens 

existem sejam contemplados. Tal caso ocorre muito frequentemente com monstros clássicos 

como Drácula, o monstro de Frankenstein, etc., que são por vezes “retirados” de suas obras 

originais para viverem em outras histórias, em outros mundos, não menos fantásticos do que 

os seus próprios. Em Van Helsing - O Caçador de Monstros (Van Helsing, 2004, de Stephen 

Sommers), por exemplo, tanto os monstros já citados quanto ainda a dupla Dr. Jeckyl e Mr. 

Hyde (entre outros) figuram no filme tendo sido retirados de seus mundos originais [F012]. 

Um tipo mais raro de apropriação diz respeito à ambientação de determinada obra. O caso 

mais famoso é o de Matrix (The Matrix, 1999, de Andy e Lana Wachowksi), em que o mundo 

                                                           
3 É preciso lembrar que a simples existência de parte verbal num filme não implica uso literário da linguagem. 
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cyberpunk de William Gibson (do livro Neuromancer) foi reconstruído para que nele se 

vivessem outras histórias, com outras personagens [F013]. Nesses últimos casos, a relação 

entre a obra original e o filme é mais intrínseca, firmando uma parceria mais forte e tornando 

difícil a análise do filme sem que se contemple a obra original. 

Um caso específico e bastante complexo de apropriação diz respeito à adaptação de 

uma obra literária. Comumente o filme se apropria da narrativa como um todo, da trama ou 

apenas da fábula de um texto literário. Trata-se aqui da adaptação fílmica, caso mais 

complexo dos vistos até aqui, de tal forma que talvez até fuja à mera apropriação e mereça seu 

próprio lugar nos tipos possíveis de relação entre literatura e cinema. A adaptação, que tem 

sido estudada frequentemente e já possui bibliografia específica sobre o assunto, é o caso em 

que a relação entre os dois meios (e entre as duas obras) se faz de modo mais forte. 

Existe ainda uma última possibilidade de relação entre literatura e cinema. Aqui não 

há exatamente um caminho a ser seguido (da literatura para o cinema, ou do cinema para a 

literatura), mas uma relação de reciprocidade entre os dois meios, de modo que um contribui 

para a construção do outro. Trata-se do uso de recursos poéticos nos filmes. Os recursos 

típicos da poesia verbal muitas vezes ocupam espaço importante num filme, chegando a ser 

parte intrínseca da construção do significado da obra. Como os recursos poéticos verbais são 

mais comuns, e têm sido estudados com mais afinco na literatura (principalmente na poesia 

verbal), poderia se considerar que há aqui um outro tipo de apropriação, que seria dos 

recursos típicos de um meio, no caso, recursos poéticos verbais, pelo cinema. Os recursos 

poéticos, no entanto, não estão presos à poesia verbal, existem em todas as artes (e até fora 

delas, com objetivos não-artísticos, como na publicidade), podendo ser estudados, assim, em 

comparação igualitária, sem que se precise considerar um meio como fonte, mesmo tendo em 

mente que o meio interfere e determina o seu uso e materialização. 

Assim, no primeiro capítulo desta tese, revisitamos teorias poéticas pensando em 

como elas podem ser aplicadas ao cinema. Nossa principal base são os textos de Roman 

Jakobson (principalmente no que diz respeito à função poética da linguagem), Jean Cohen 

(sobre a estrutura da linguagem poética) e Michael Riffaterre (essencialmente no que diz 

respeito a seus conceitos de agramaticalidade e significância). O caminho que tomamos nesse 

capítulo é das teorias poéticas para o cinema. No segundo capítulo, seguimos outro caminho: 

procuramos, nas teorias cinematográficas, princípios teóricos sobre o que seria o poético no 

cinema. Examinamos basicamente a teoria de Marcel Martin, cujo livro, A Linguagem 
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Cinematográfica, apresenta as discussões mais pertinentes a nossa pesquisa, e tem a estrutura 

organizada de modo a contemplar vários aspectos necessários a nosso estudo. Também tem 

grande importância o livro Estética e Semiótica do Cinema, de Yuri Lotman. 

Para apoiar nossa discussão (com exemplos) a respeito das possibilidades de aplicação 

de tais teorias (que tratam o poético na poesia verbal e no cinema), fizemos um apanhado de 

cineastas que possuem importância para o cinema, que são conhecidos internacionalmente 

(mesmo que apenas pelos cinéfilos), que possuem uma filmografia de maioria de 

longametragens de ficção, que pertencem ao que se pode chamar de cinema moderno 

(considerando o início do cinema moderno nos anos 1960), e que podem ser considerados 

autores, ou seja, que tenham uma obra pessoal e rica. Dos filmes desses cineastas, assistimos 

aos que pudemos encontrar em Bluray, DVD, ou VHS. Além desses cineastas, procuramos 

também em nosso repertório pessoal quaisquer obras fílmicas que pudessem ilustrar melhor 

os casos, de modo que o importante aqui não é a análise de uma obra ou da obra de um autor, 

mas a construção do modelo teórico-didático em si, que precisa de exemplos para uma melhor 

clareza. 

Em nosso último capítulo, procuramos examinar como a teoria sobre o poético fílmico, 

aqui discutida, se relaciona com a poesia verbal, o que fizemos através da revisão de textos 

teóricos que já trataram do assunto e da comparação direta dos pontos discutidos no nosso 

terceiro capítulo com a própria poesia verbal; o que realizamos utilizando o livro A Educação 

Pela Pedra, de João Cabral de Melo Neto. 

Por fim, em nossa conclusão, procuramos rever os pontos principais desta tese, de 

modo a contemplar a discussão como um todo. Além disso, procuramos examinar um dos 

pontos que foram apenas insinuados durante a tese: a questão da poeticidade como um todo 

numa obra fílmica, ou seja, o problema da dualidade “filme poético”/”filme referencial”. 
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I. DA TEORIA POÉTICA VERBAL AO CINEMA 

 

1. A POÉTICA SEGUNDO JAKOBSON 

 

Se, como diz Jakobson, a poética trata do problema “que é que faz de uma mensagem 

verbal uma obra de arte?” (JAKOBSON, 1977, p. 118, 119), uma poética específica do 

cinema deve tratar de problema análogo: que é que faz de uma mensagem fílmica uma obra 

de arte?4. Primeiro, devemos esclarecer nosso uso da palavra “poética”. Não se trata, é claro, 

de uma poética no sentido aristotélico. Não queremos fazer um apanhado dos elementos 

gerais do cinema, como o fez, por exemplo, Bordwell5. A palavra poética, como a utilizamos, 

diz respeito a sua vinculação com a poesia e aos recursos estéticos de sua materialização. Ou 

seja, o que buscamos é uma teoria que possa nos dizer o que há (ou pode haver) de poesia 

numa mensagem fílmica. Não trataremos, também, do problema da “obra de arte” em sentido 

ontológico. Nossa pergunta se modifica então: “que é que faz de uma mensagem fílmica uma 

obra poética?”. Resta-nos estabelecer as razões da escolha da palavra “fílmico”. Se Jakobson, 

na citação acima, usa a palavra “verbal”, o mais aproximado seria usar, em nossa questão, a 

palavra “visual”. No entanto, o campo visual se revela bastante vasto e vário, de forma que é 

preciso redimensioná-lo para poder chegar ao que queremos, que não é qualquer imagem, mas 

apenas as imagens em movimento de um certo tipo. Acreditamos que “fílmico”, então, nos 

deixa com o campo tão especificado quanto “verbal”. No entanto, da mesma forma que a 

poética trata essencialmente de textos em forma de poema, geralmente não epopeicos, mas 

líricos, vemo-nos com a liberdade de restringir mais ainda nosso foco, de forma que 

trataremos apenas dos textos fílmicos de formato mais comum, que são os longa metragem 

                                                           
4 Consideramos a imagem como aspecto fundamental do filme. Em capítulos posteriores, veremos como outros 
elementos básicos do cinema podem funcionar poeticamente, como o som (incluindo ruídos e música) e o 
material verbal (narração, diálogos, texto escrito aparecendo na imagem, etc.). Esses elementos, no entanto, 
funcionam na poética fílmica apenas em sua relação com a imagem, de outra forma, pertencem não ao campo do 
fílmico, mas do musical ou da poesia verbal. 
5 Em BORDWELL, D. Poetics of Cinema. Routledge: New York/London, 2008. 
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narrativos de ficção. Tiramos, nesse corte, os documentários, os filmes não-narrativos, e os 

média e curta metragem6. 

Podemos agora continuar com a assertiva de Jakobson. Diz ele que o objetivo 

principal da poética verbal são as diferenças específicas entre o verbal e as outras artes e 

espécies de condutas verbais (JAKOBSON, 1977, p. 119). Jakobson reconhece, como 

veremos, que vários traços poéticos pertencem a toda a teoria do signo, o que nos permite 

utilizá-los, adaptando-os ao cinema, para compor uma poética fílmica. A poética é algo amplo, 

que diz respeito a todas as artes, e não só à arte verbal. O objetivo principal de uma poética 

específica seria determinar as diferenças entre a arte em questão (seja literatura, cinema, 

pintura...) e outras condutas artísticas dessa mesma arte. Nossa pergunta se torna: que é que 

faz de um filme uma obra poética? Procuramos tratar das diferenças específicas entre o texto 

fílmico e as outras artes, principalmente a arte verbal (especificamente a poesia), mas 

procuramos também semelhanças entre a poesia verbal e o cinema, já que acreditamos que o 

poético pode estar presente em todas as artes e se manifesta de forma semelhante em todas 

elas, respeitando apenas as diferenças de meio. Não procuraremos, no entanto, deter-nos 

muito nas diferenças entre o filme poético e o não-poético, já que nos preocupa, de modo 

mais significativo, o poético fílmico como substância a ser encontrada concretamente em 

diversas obras, mesmo que elas não sejam poéticas em sua totalidade. Isso quer dizer que 

desde já temos em mente que mesmo um texto fílmico não-poético em seu todo pode ter 

momentos poéticos, até mesmo um só, o que não o reconfigura como texto poético, mas 

apenas nos revela como até o mais aparentemente prosaico é passível de conter poesia. 

Encontramos respaldo para tal argumento em Jakobson, pois, para ele 

 

numerosos traços poéticos pertencem não apenas à ciência da linguagem7, 
mas a toda a teoria dos signos [...]. Essa afirmativa, contudo, é válida tanto 
para a arte verbal como para todas as variedades de linguagem, de vez que a 
linguagem compartilha muitas propriedades com alguns outros sistemas de 
signos ou mesmo com todos eles... (JAKOBSON, 1977. p. 119). 

 

A esse tipo de traço, Jakobson dá o nome de “pansemiótico” (JAKOBSON, 1977, p. 

119). Esses traços pansemióticos terão grande importância em nossa pesquisa, já que são eles 

                                                           
6 Retiramos esses filmes apenas por uma questão de recorte, pois eles também podem fazer uso de recursos 
poéticos. 
7 “linguagem verbal” seria mais apropriado, já que o cinema, por exemplo, também é uma linguagem. 
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que nos levarão a reconhecer o poético no cinema (uma vez que partimos do poético em outro 

meio, a poesia verbal), mas também fazem parte de nosso estudo traços poéticos específicos 

do cinema, da linguagem fílmica. 

O elemento essencial para o texto poético, segundo Jakobson, é a função poética. Para 

chegar a essa função, no entanto, ele elabora o famoso esquema das funções da linguagem. 

Diz ele que “toda língua 8  encerra diversos tipos simultâneos, cada um dos quais é 

caracterizado por uma função diferente” (JAKOBSON, 1977. p. 122). Acreditamos que o 

cinema se encontra nesse mesmo plano, em que cada objeto distinto é caracterizado por uma 

função diferente (se tomarmos o esquema das funções da linguagem como válido). O filme 

poético seria então caracterizado pela função poética. Embora seja, então, a função poética 

nossa maior preocupação, e, mesmo Jakobson sugerindo que a “linguagem deve ser estudada 

em toda a variedade de suas funções”, importaremo-nos mais de perto apenas com a função 

poética e a função referencial. Essas funções nos seriam mais importantes pela própria 

natureza da dicotomia aqui estudada: poético x não-poético (que nos dariam as duas funções, 

respectivamente: poética e referencial). Acreditamos que a grande maioria dos textos fílmicos 

dentro do nosso recorte (longa-metragem narrativo de ficção9) possui elementos que tanto 

tendem mais à referencialidade quanto ao poético, em maior ou menor grau, dependendo da 

obra. O que procuraremos, aqui, é exatamente definir o quê em um filme se mostra como 

poético. 

 

1.1. As funções da linguagem 

 

Diz Jakobson: 

 

O REMETENTE envia uma MENSAGEM ao DESTINATÁRIO. Para ser 
eficaz, a mensagem requer um CONTEXTO a que se refere (ou “referente”, 
em outra nomenclatura algo ambígua), apreensível pelo destinatário, e que 
seja verbal ou suscetível de verbalização; um CÓDIGO total ou parcialmente 
comum ao remetente e ao destinatário (ou, em outras palavras, ao 
codificador e ao decodificador da mensagem); e, finalmente, um CONTATO, 

                                                           
8 Nós preferiríamos dizer “linguagem”. 
9 Daqui em diante, quando falarmos de filme, obra fílmica, cinema, etc., estaremos nos referindo aos filmes 
dentro desse recorte, a não ser que esclareçamos algo diferente. 
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um canal físico e uma conexão psicológica entre o remetente e o destinatário, 
que os capacite a ambos a entrarem e permanecerem em comunicação. 
(JAKOBSON, 1977. p. 123). 

 

Como o próprio autor explica, cada um desses fatores determina uma função diferente 

da linguagem. No entanto, dificilmente (acreditamos ser isso impossível) pode-se encontrar 

uma mensagem que preencha apenas uma função. A diversidade das mensagens reside na 

ordem hierárquica das funções, ou seja, o texto poético é definido e caracterizado a partir da 

mensagem em que prevalece a função poética. Dentre essas funções, só nos interessam de fato 

a referencial, a metalingüística e, claro, a poética. 

 

1.2. As funções referencial e metalinguística 

 

A função referencial é centrada no contexto. Em toda mensagem (menos na poética) 

geralmente existe uma propensão natural para o referente, uma orientação para o contexto. 

Jakobson não dá muita atenção à função referencial, talvez por ela ser a mais fácil de ser 

entendida, por ser a mais óbvia. A função referencial está sempre presente (talvez não esteja 

presente apenas nos textos non-sense), em qualquer mensagem, de forma um tanto nítida; diz 

respeito à mensagem que se volta para o contexto, ou seja, grosso modo, o objeto de que se 

fala. No cinema, a função referencial é predominante nos filmes mais prosaicos, nos quais as 

imagens tendem a ser apenas o que se mostram ser na tela. Um telefone é um telefone, uma 

rosa é uma rosa. As ações das personagens são também aquilo que se mostram ser, as imagens 

não possuem, via de regra, sentidos ocultos. Tudo tende à transparência, à objetividade. 

A função metalinguística é centrada no código. Diz respeito ao uso da linguagem 

como objeto da própria mensagem. Ou seja, há o uso do código para tratar do código. Um 

processo metalinguístico acontece quando, por exemplo, alguém pergunta o significado de 

uma palavra em um diálogo, e o outro explica. A linguagem se volta para ela mesma, para 

seus processos. Em um filme, não basta ter o cinema como assunto para ser metalinguístico. 

Um filme que toma o cinema, ou até mesmo o fazer cinematográfico como objeto, como 

assunto, como tema, tem somente um objeto em mãos, um objeto a mais, como se falasse de 

política ou de problemas sociais ou psicológicos. Caso desse tipo é, por exemplo, O Jogador 
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(The Player, 1992, de Robert Altman), cuja trama envolve a indústria cinematográfica, mas 

não é metalinguístico (pelo menos não no sentido aqui posto, seguindo Jakobson) [F014]. 

Seria necessário que o filme se voltasse para a linguagem cinematográfica, um filme que 

mostrasse como a linguagem funciona, que demonstrasse seus significados (sem ser didático, 

o que se aproximaria mais de um documentário ou uma aula filmada), suas ferramentas e suas 

estratégias. Filme exemplar desse tipo é Ricardo III, Um Ensaio (Looking For Richard, 1996, 

de Al Pacino), que discute sua própria linguagem e o próprio filme que está sendo feito 

[F015]. Talvez os exemplos mais famosos desse tipo de filme sejam A Noite Americana (La 

Nuit Américaine, 1973, de François Truffaut) [F016] e 8 ½ (8 ½, 1963, de Federico Fellini) 

[F017]. São poucos os filmes que se mostram assim, como filmes, mas vários possuem breves 

momentos metalinguísticos, ao se mostrarem como filme, e ao exporem suas ferramentas 

técnicas e de linguagem. 

 

1.3. A função poética 

 

Chegamos então à função poética, a que nos interessa mais de perto. A função poética 

é centrada na mensagem, diz respeito à mensagem que se volta para ela mesma, de forma que 

o importante é o modo como a mensagem é construída, e não o que ela diz (seu conteúdo, 

função referencial), ou a reação que ela pretende obter do espectador (função emotiva), etc. 

Embora a função poética determine por que a poesia é poesia, é necessário ter em mente que 

 

Qualquer tentativa de reduzir a esfera da função poética à poesia ou de 
confinar a poesia à função poética seria uma simplificação excessiva e 
enganadora. A função poética não é a única função da arte verbal, mas tão 
somente a função dominante, determinante. (JAKOBSON, 1977. p. 128). 

 

Ora, sabemos que Jakobson está falando aqui em relação a outras modalidades da 

linguagem verbal, e acreditamos que tal prerrogativa pode ser ampliada para fora do campo 

verbal. Assim, podemos dizer que a função poética não pode ser reduzida à poesia (verbal), 

sendo passível de aplicação a outras artes, tal como o cinema. Da mesma forma, não se pode 

confinar a poesia verbal ou cinematográfica (ou qualquer que seja) à função poética. Ou seja, 
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em qualquer mensagem poética há também outras funções em atividade, além da função 

dominante, a função poética. Jakobson ainda elabora esse pensamento da seguinte forma: “o 

estudo lingüístico da função poética deve ultrapassar os limites da poesia, e, por outro lado, o 

escrutínio lingüístico da poesia não se pode limitar à função poética.” (JAKOBSON, 1977. p. 

129). O problema que vemos aqui é apenas no uso do termo “poesia”. Jakobson usa o termo 

como significando algo do tipo “conjunto de todos os poemas do mundo”. Como já dissemos, 

nosso uso difere um pouco desse. Poesia, para nós, é uma substância que pode estar presente 

tanto num poema quanto num filme. Assim, concordamos que o estudo da função poética 

deve ultrapassar os limites da poesia verbal, mas não da poesia10. Mas quanto à segunda parte 

da assertiva, concordamos inteiramente. Jakobson até cita exemplos para elucidar como o 

estudo da poesia não pode limitar-se à função poética: “A poesia épica, centrada na terceira 

pessoa, põe intensamente em destaque a função referencial da linguagem; a lírica, orientada 

para a primeira pessoa, está intimamente vinculada à emotiva.” (JAKOBSON, 1977. p. 129). 

O mesmo ocorre no cinema. Um filme muito transparente e objetivo tem, como 

destaque, a função referencial, busca uma linguagem aproximada da prosa não literária; 

enquanto um filme subjetivo, mais centrado em uma personagem e em sua psique, em seus 

problemas e processos psicológicos, em sua forma de ver o mundo, tem como destaque a 

função emotiva. Mesmo assim, em todo filme, seja ele de narrativa mais objetiva ou muito 

subjetivo, é possível encontrar momentos e elementos poéticos, que estão vinculados à função 

poética; é justamente isso que procuramos nesta pesquisa: o que torna uma cena, uma imagem, 

ou até mesmo um filme inteiro poético? O que faz com que reconheçamos a função poética 

em um filme? 

Tal problema pode ser colocado da seguinte forma, seguindo Jakobson: “Qual é o 

critério lingüístico empírico da função poética?”, ou “qual é o característico indispensável, 

inerente a toda obra poética?” (JAKOBSON, 1977. p. 129). A resposta de Jakobson para essas 

perguntas está nos “dois modos básicos de arranjo utilizados no comportamento verbal, 

seleção e combinação” (JAKOBSON, 1977. p. 129). “A seleção é feita em base de 

equivalência, semelhança e dessemelhança, sinonímia e antonímia”. Assim, por exemplo, 

tendo como tema “criança”, pode-se escolher uma entre as várias possibilidades (criança, guri, 

garoto, menino, etc.), pois elas têm certa equivalência de sentido. Já “a combinação, a 

construção da seqüência, se baseia na contiguidade” (JAKOBSON, 1977. p. 130), ou seja, um 

                                                           
10 Acreditamos que qualquer estudo da função poética em outros campos (cinema, pintura, música, etc.) está 
dentro dos limites da poesia, substância presente em todas as artes, e até às vezes fora delas, como veremos. 
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elemento é posto após o outro, seguindo o outro, ou é colocado na mesma posição relativa 

(como nos finais dos versos, em um poema). Tanto a seleção quanto a combinação existem no 

cinema, e são também modos básicos de arranjo da linguagem fílmica. A seleção, num filme, 

diz respeito não apenas à escolha do objeto a ser filmado, mas também à escolha do tamanho 

que ele terá na tela, das sombras que vão se formar, do ângulo em que vai ser filmado, etc. Ou 

seja, a seleção não é só do objeto, mas de uma imagem bastante específica. Já a combinação 

diz respeito à ordem em que os elementos, os objetos, são mostrados num filme, podendo até 

seguir esquemas conhecidos da poesia verbal, como as rimas ABAB: é possível mostrar um 

objeto A, depois um B, depois um objeto com determinada semelhança ao A (ângulo, cor, 

forma, tamanho na tela, etc.), depois um com semelhança ao objeto B. No entanto, o 

reconhecimento da colocação, e da semelhança, desses objetos se dá mais facilmente (e é 

mais comum) quando colocados um após o outro: A, A’. A importância desses elementos para 

a poesia é que a “função poética projeta o princípio de equivalência do eixo de seleção sobre 

o eixo de combinação. A equivalência é promovida à condição de recurso constitutivo da 

sequência.” (JAKOBSON, 1977. p. 130). A função poética tem então essa característica no 

cinema: o princípio de equivalência da seleção (duas imagens que possuem semelhança 

“física”) é projetado sobre a combinação (duas imagens postas em sequência, uma após a 

outra)11. Dessa relação surge o significado (ou significados) poético(s). Duas imagens postas 

em sequência, sendo semelhantes visualmente, sugerem novos significados, sugerem uma 

nova relação entre elas, adquirindo um caráter poético, já distante do referencial. 

A relação de semelhança, na poesia verbal, se dá através de sons, não de imagens (pelo 

menos não de imagens físicas; as relações metafóricas, por exemplo, na poesia verbal, 

encerram imagens no sentido conceitual). A primeira questão de que Jakobson trata em 

relação a isso é o problema da métrica12. Para ele, a “medida de sequências é um recurso que, 

fora da função poética, não encontra aplicação na linguagem. Somente em poesia, com sua 

reiteração de unidades equivalentes, é que se tem experiência do fluxo verbal, como acontece 

[...] com o tempo musical” (JAKOBSON, 1977. p. 131). Ora, a montagem cinematográfica 

possui ritmo, possui cadência, da mesma forma que a música. Plano após plano, as imagens 

vão criando uma espécie de métrica. É claro que, no cinema, assim como na poesia verbal, 
                                                           
11 No capítulo seguinte, examinaremos como outros elementos do cinema funcionam poeticamente unidos à 
imagem. Veremos que não só duas imagens podem possuir uma semelhança física que gera semelhança ou 
dessemelhança de sentido, mas que as relações podem ocorrer entre imagem e som, e entre imagem e texto 
verbal. 
12 A métrica só pode ser percebida no cinema em laboratório, de modo que apenas no que diz respeito a sua 
ligação intrínseca com o ritmo ela nos importa. Sendo assim, a métrica não será levada em consideração nas 
figuras do Capítulo III. 
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não basta existir ritmo, embora o ritmo seja parte da função poética. Não existe, no entanto, 

algo análogo ao verso, em um filme. Porém, uma montagem paralela, por exemplo, usando do 

mesmo ritmo em cada uma de suas cenas intercaladas, pode mimetizar a repetição métrica de 

verso para verso em um poema. Existem métrica e ritmo em outros campos, fora do campo 

artístico, e fora da poesia. A função poética não inclui simplesmente o ritmo, é necessário que 

esse ritmo construa significado, é preciso que exista uma equivalência entre duas sequências 

rítmicas e que essa equivalência se projete na combinação. Isso fica bastante claro com o uso 

de um mesmo ritmo na já mencionada montagem paralela, em um filme. Duas cenas 

aparentemente distantes se aproximam significativamente a partir do uso do mesmo ritmo. 

Vemos que o cinema utiliza meios poéticos comuns na poesia verbal. Jakobson diz 

que a “adaptação dos meios poéticos a algum propósito heterogêneo não lhes esconde a 

essência primeira” (JAKOBSON, 1977. p. 131). Isso acontece, por exemplo, muitas vezes no 

discurso publicitário, onde se utilizam recursos poéticos, até mesmo com o uso das estruturas 

do verso, mas com um propósito heterogêneo: o de vender um produto, convencer o 

consumidor de algo em relação àquele produto, etc. No cinema, o uso dos meios poéticos não 

é feito com um “propósito heterogêneo”. Quando acontece de os recursos poéticos serem 

usados num filme, naquele momento específico em que isso ocorre, eles são usados da mesma 

forma que em um poema, ou seja, a função poética é realmente a predominante (nesse 

momento específico do filme, seja um plano, uma cena, uma sequência inteira), e não a 

função, por exemplo, conativa (no caso do texto publicitário). 

Jakobson diz ainda que a 

 

poética, no sentido mais lato da palavra, se ocupa da função poética não 
apenas na poesia, onde tal função se sobrepõe às outras funções da 
linguagem, mas também fora da poesia, quando alguma outra função se 
sobreponha à função poética. (JAKOBSON, 1977. p. 132). 

 

Acreditamos que o cinema, assim como a poesia verbal, pode ter a função poética 

como função determinante, sobreposta às outras funções. Tentaremos provar isso ao longo 

desta tese. No entanto, o que nos interessa, realmente, não é a colocação da função poética 

sobreposta às outras funções, mas sim a própria essência da função poética: a sobreposição do 

princípio da equivalência sobre o da combinação. Devemos deixar claro que uma rima não é 
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só uma rima; qualquer recurso sonoro na poesia verbal não pode tornar poético um texto 

apenas através do som. Jakobson desenvolve tal argumento: 

 

Todas as tentativas de confinar convenções poéticas como metro, aliteração 
ou rima, ao plano sonoro são meros raciocínios especulativos, sem nenhuma 
justificação empírica. A projeção do princípio de equivalência na seqüência 
tem significação muito mais vasta e profunda. A concepção que Valéry tinha 
da poesia como “hesitação entre o som e o sentido” é muito mais realista e 
científica que todas as tendências do isolacionismo fonético. (JAKOBSON, 
1977. p. 144). 

 

Porém, existem poemas com rimas e outros recursos sonoros que não conseguem 

produzir efeito poético, e isso se dá justamente pela falta da projeção do princípio da 

equivalência sobre o da seqüência. Ou seja, esses poemas possuem rimas que são apenas 

rimas, simples repetição de sons. É necessário que exista uma correlação semântica para que a 

semelhança sonora seja significativa. Jakobson coloca o problema da seguinte forma: “seria 

uma simplificação abusiva tratar a rima meramente do ponto de vista do som. A rima implica 

necessariamente uma relação semântica entre as unidades rímicas” (JAKOBSON, 1977. p. 

144). O mesmo se dá no cinema. Para que duas imagens semelhantes possam criar sentido 

poético, é necessário que essas imagens, além de terem determinada semelhança física, sejam 

colocadas em seqüência (ou em posições análogas uma à outra), e que exista uma relação 

semântica entre elas. Assim, Valéry poderia dizer que a poesia fílmica é uma hesitação entre 

imagem e sentido. A essa semelhança entre duas imagens em um filme damos o nome de rima 

visual, que implica, da mesma forma que a rima da poesia verbal, uma relação semântica 

entre as unidades rímicas (aqui, imagéticas). O problema da rima no cinema, no entanto, leva 

a caminhos diferentes dos da rima na poesia verbal. Enquanto na rima sonora os tipos se 

fazem diferentes pelos padrões de sons que se repetem (consoante, toante, etc.) ou por sua 

distribuição ao longo do poema (cruzadas, emparelhadas, etc.), no cinema as rimas se 

diferenciam pelo recurso que se mostra “repetido” em cada uma das imagens. Dois objetos 

podem rimar visualmente pelo tamanho que assumem na tela, pela cor, pela iluminação, pelo 

formato ou pelo ângulo. Quantos mais desses elementos forem semelhantes, mais próxima é a 

relação entre os dois objetos, e mais fácil é de perceber a rima visual. Outro ponto em que a 

poesia verbal e a poesia fílmica se assemelham é quanto ao tempo do plano e à quantidade de 
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planos em determinado tempo. Esses dois elementos dizem respeito à métrica e ao ritmo do 

filme, e serão examinados, junto aos tipos de rima visual, em capítulo posterior. 

Apresentamos exemplos de rima e refletimos criticamente sobre eles. A rima, no 

entanto, como diz Jakobson, “é apenas um caso particular, condensado, de um problema 

muito mais geral, poderíamos mesmo dizer do problema fundamental de poesia, a saber, o 

paralelismo” (JAKOBSON, 1977. p. 146). Assim, a metáfora, o símile, a antítese, o contraste, 

todas essas figuras se situam no campo do paralelismo. Não é apenas a rima responsável por 

criar significação poética, qualquer “equivalência de som, projetada na seqüência como seu 

princípio constitutivo, implica inevitavelmente equivalência semântica” (JAKOBSON, 1977. 

p. 146 e 147). Da mesma forma que as equivalências no cinema podem ser de vários tipos, 

como já dissemos (ângulo, tamanho do objeto, iluminação, cor, formato, tempo dos planos, 

quantidade de planos), também na poesia verbal há vários possíveis paralelos (rima, aliteração, 

metro, ritmo). 

O que importa de todos esses paralelismos, no entanto, não é construí-los ou percebê-

los e esquecê-los. A semelhança física (de som ou de imagem) aliada a uma semelhança (ou 

dessemelhança) semântica gera novo conteúdo, um conteúdo poético, uma significação 

poética. Diz Jakobson: 

 

Em poesia, não apenas a seqüência fonológica, mas, de igual maneira, 
qualquer seqüência de unidades semânticas, tende a construir uma equação. 
A similaridade superposta à contigüidade comunica à poesia sua radical 
essência simbólica, multíplice, polissêmica. (JAKOBSON, 1977. p. 149). 

 

Essa essência simbólica, multíplice, polissêmica, de que fala Jakobson é justamente o 

que temos chamado de “significação poética”, ou seja, aquela significação adquirida em 

segunda análise, somente após o confronto do sentido primeiro de cada “termo” com a 

correlação “física” mantida entre eles. Tanto na poesia verbal quanto no cinema essa 

significação deve surgir desse confronto para que se possa produzir o poético. Justamente por 

existir um sentido primeiro e um ou mais sentidos segundos (significação poética), é que se 

acredita na ambiguidade do discurso poético. Jakobson trata a questão nos seguintes termos: 

“A ambiguidade se constitui em característica intrínseca, inalienável, de toda mensagem 

voltada para si própria, em suma, num corolário obrigatório da poesia” (JAKOBSON, 1977. p. 
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150). A consequência da significação poética para o referente não é a obliteração completa 

deste (talvez em alguns casos sim, como veremos). Como diz Jakobson: “A supremacia da 

função poética sobre a função referencial não oblitera a referência, mas torna-a ambígua” 

(JAKOBSON, 1977. p. 150). 

Até aqui (salvo um pequeno parêntese que fizemos), pensamos apenas em termos de 

semelhança de sons e significados. Podemos resumir a questão, junto a Jakobson, da seguinte 

forma: 

 

Numa sequência em que a similaridade se superpõe à contiguidade, duas 
sequências fonêmicas semelhantes, próximas uma da outra, tendem a 
assumir função paronomásica. Palavras de som semelhante se aproximam 
quanto ao seu significado. (JAKOBSON, 1977. p. 150 e 151). 

 

Ora, podemos utilizar a assertiva de Jakobson e fazer nossa própria, aplicando a ideia 

para o cinema: numa sequência em que a similaridade se superpõe à contiguidade, duas 

sequências imagéticas (fílmicas) semelhantes, próximas uma da outra, tendem a assumir 

função paramórfica 13 . Imagens de aspecto semelhante se aproximam quanto ao seu 

significado. Embora até então tenhamos tratado da questão apenas com relação a uma 

semelhança de significado surgida da semelhança sonora ou imagética, é preciso esclarecer, 

junto a Jakobson, que “qualquer similaridade notável no som é avaliada em função da 

similaridade e/ou dessemelhança no significado” (JAKOBSON, 1977. p. 153). Essa 

dessemelhança no sentido, em poesia verbal, é associada a uma semelhança sonora. Mesmo 

em casos em que uma palavra parece ser o contrário de outra, o que existe é uma semelhança 

e não uma dessemelhança sonora, como por exemplo no caso famoso de “O Corvo”, de Edgar 

Allan Poe. Nesse poema, o uso da palavra “never”, associado à palavra “raven”, é, em 

realidade, o que poderia ser chamado de oposto: “never” ao contrário se torna “reven”, assim 

como “raven” ao contrário se torna “nevar”; em ambos os casos, a pronúncia é virtualmente a 

mesma. O que parece ser oposição é, na verdade, semelhança, pois mesmo os sons sendo 

invertidos, o que se percebe é sua repetição nas duas palavras, e não o “contrário” do som. O 

mesmo ocorre em relação ao cinema. Ora, um objeto visto de baixo para cima se torna, 

nitidamente, o contrário de um objeto visto de cima para baixo, mas esse oposto completo 

termina por criar uma relação de simetria entre os objetos, uma semelhança a partir da 
                                                           
13 Utilizamos o termo “paramórfico” por parecer condizer melhor com o meio fílmico. 
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oposição. Não se deve falar, portanto, em dessemelhança, pois dessemelhança implica apenas 

uma falta de relação entre as unidades. A questão é realmente uma oposição, um contraste, 

uma antítese semântica, que pode ser criada a partir de uma semelhança física, mesmo que 

seja uma semelhança proveniente de uma oposição completa entre dois elementos (como no 

caso do par “never/raven”). O princípio da semelhança sobreposto sobre a sequência se torna 

um princípio de semelhança por oposição, mas ainda assim uma semelhança (por existir uma 

relação física notável entre as unidades), e ainda assim sobreposta na contiguidade. É 

justamente a existência nítida de um elemento como tal, algo que registra indiscutivelmente a 

semelhança física entre as unidades, que revela a significação poética, ou pelo menos a 

possibilidade de uma. Jakobson diz que a poesia “é uma província em que o nexo interno 

entre som e significado se converte de latente em patente e se manifesta da forma a mais 

palpável e intensa” (JAKOBSON, 1977. p. 153). Tanto na poesia verbal quanto na poesia 

fílmica, o estranhamento causado por essa manifestação patente de uma semelhança torna a 

estrutura notável, de forma que o espectador/leitor percebe estar diante de algo, no mínimo, 

diferente. Daí é possível passar a um exame das possíveis relações semânticas entre as 

unidades percebidas. 

 

2. ESTRUTURA DA LINGUAGEM POÉTICA 

 

Examinamos, até aqui, a teoria poética de Jakobson. A partir dela, tentamos esboçar 

uma teoria poética fílmica. Acreditamos, no entanto, que existem ainda aspectos da poética 

verbal que podem auxiliar nosso esboço de uma poética fílmica. Por isso, passamos agora à 

teoria como defendida por Jean Cohen (1974). 

Cohen diz que a “poética é uma ciência cujo objeto é a poesia” (COHEN, 1974. p. 11). 

Se considerarmos nosso entendimento da palavra “poesia”, não há o que discutir acerca da 

assertiva. O próprio Cohen, no entanto, determina o entendimento que ele tem da palavra, 

pelo menos para fins de elaboração da sua teoria: 

 

Não queremos em absoluto contestar os empregos modernos da palavra 
“poesia”. Não cremos que o fenômeno poético se limite às fronteiras da 
literatura e que seja ilícito indagar-lhe as causas entre os seres da natureza ou 
as circunstâncias da vida. É perfeitamente possível esboçar uma poética 
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geral que procuraria os traços comuns a todos os objetos, artísticos ou 
naturais, suscetíveis de provocar a emoção poética. (COHEN, 1974. p. 11 e 
12.). 

 

Ora, nosso emprego da palavra “poesia” não é tão lato quanto diz Cohen ser possível. 

Não queremos discutir as possibilidades de encontrar poesia nas coisas naturais nem em 

objetos comuns. A “poesia” que estudamos aqui existe apenas no discurso, no texto, seja ele 

verbal, fílmico, visual, etc. Embora acreditemos que essa “poesia” possa aparecer em outros 

discursos, procuramos examiná-la aqui apenas na poesia verbal e no cinema. Cohen, no 

entanto, deixa claro que ele procura analisar as formas poéticas da linguagem verbal, e 

acrescenta: “Se conseguirmos resultados positivos, então será possível tentar estendê-los para 

além do domínio literário” (COHEN, 1974. p. 12). Justamente por acreditar que ele conseguiu 

resultados positivos (não que todos os seus resultados tenham sido positivos, mas vários deles, 

sim), procuraremos estender esses resultados para além do domínio literário, para, já está 

claro, o domínio fílmico. 

Diz Cohen: 

 

A linguagem, como se sabe, pode ser analisada a dois níveis, fônico e 
semântico. A poesia opõe-se à prosa por caracteres existentes em ambos os 
níveis. Os caracteres de nível fônico foram codificados e nomeados. Chama-
se “verso” toda forma de linguagem cuja face fônica apresenta estes 
caracteres. Por serem imediatamente visíveis e rigorosamente codificados, 
para o público, constituem ainda hoje o critério de poesia. Mas, na realidade, 
tais traços não são únicos. Ao nível semântico, há igualmente caracteres 
específicos, que constituem um segundo recurso poético da linguagem. Estes 
também foram objeto de uma tentativa de codificação, por parte daquela arte 
de escrever chamada “retórica”. No entanto, por razões que seria preciso 
analisar, o código retórico foi considerado facultativo, ao passo que o verso 
permanecia obrigatório. O fato de a palavra “poética”, por oposição a 
“retórica”, ter designado durante muito tempo as normas da versificação – e 
somente da versificação –, é uma prova do privilégio geralmente concedido 
aos meios propriamente fônicos da arte poética. (COHEN, 1974. p. 12 e 13). 

 

Como já deve ter ficado claro, tanto em Jakobson quanto em nosso esforço atual, não é o nível 

fônico ou o nível semântico que determina a poesia, mas a aliança dos dois. No caso do 
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cinema, é óbvio, não se trata do nível fônico, mas de um nível que chamamos de “fílmico”14. 

Não tentaremos codificar e nomear todos os caracteres do nível fílmico (tal empresa tem sido 

executada ao longo da história da teoria cinematográfica, e certamente ainda não foi exaurida), 

muito menos do nível semântico (para isso teríamos que revisar toda a retórica e tentar aplicar 

suas figuras ao campo fílmico). Tentaremos, sim, codificar e nomear os caracteres fílmicos e 

semânticos que dizem respeito à criação da significação poética (embora saibamos que não 

conseguiremos fazê-lo para todos os caracteres “poéticos”). 

A partir dessa divisão dos caracteres poéticos em fônicos e semânticos, Cohen enxerga 

três tipos bem definidos de poemas: 1- poema em prosa (possui apenas caracteres poéticos 

semânticos); 2- poema fônico, ou prosa versificada (possui apenas caracteres poéticos 

fônicos); 3- poema fono-semântico, ou poesia integral (possui tanto caracteres poéticos 

semânticos quanto fônicos). Um quarto tipo de texto se mostra claro a partir dessa divisão: 

trata-se da prosa integral, uma prosa não literária, a qual não possui nem caracteres poéticos 

semânticos nem fônicos (COHEN, 1974. p. 13 e 14). Tal segmentação feita por Cohen me 

parece um tanto frouxa, e, se não consegue aplicação perfeita na poesia verbal, conseguiria 

menos ainda no cinema. O que podemos determinar como “esquema” para o cinema a partir 

da divisão de Cohen é uma gradação, como se em um pólo tivéssemos a prosa integral e no 

outro a poesia integral 15, de modo que um filme se colocaria dentro (e nunca num dos 

extremos) da linha que une os dois pólos, aproximando-se de um ou de outro: tendo uma 

tendência positiva em relação a caracteres poéticos (fílmicos e semânticos), o filme se 

aproximaria do pólo da poesia, enquanto que uma tendência negativa o levaria para a prosa. 

 

2.1. Desvio 

 

Cohen, a partir dessa divisão entre prosa e poesia integral, propõe confrontar a poesia 

com a prosa, para achar os caracteres de uma (poesia) que estão ausentes na outra (prosa). Diz 

ele: “Já que a prosa é a linguagem corrente, podemos tomar esta como norma e considerar o 

poema como um desvio em relação a ela” (COHEN, 1974. p. 15 e 16). Não seguiremos aqui o 
                                                           
14 Preferimos “fílmico” a “imagético”, por exemplo, por levar em consideração que o termo “imagético” nos leva 
não só ao campo fílmico, mas também, por exemplo, ao pictórico. Além disso, fílmico nos leva à consideração 
do imagético em articulação com outros elementos (som e texto verbal), que serão examinados no capítulo 
seguinte.  
15 Duas instâncias impossíveis de serem alcançadas, seja no cinema, seja na poesia verbal. 
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caminho tomado por Cohen no que diz respeito a determinar uma linguagem corrente para 

buscar no seu contrário uma linguagem poética. No entanto, podemos dizer desde já que a 

noção de desvio de Cohen nos coloca mais perto da noção que procuraremos utilizar mais 

tarde: a de “estranhamento”. O desvio, para nós, no cinema, seria o estranhamento ou, como 

veremos junto a Michael Riffaterre (1987), a agramaticalidade. Os três termos, embora usados 

por teorias um tanto distintas, unem-se quando tratamos do cinema, de modo que se tornam 

praticamente o mesmo conceito. Acreditamos que o exame de exemplos, em capítulo 

posterior, possa lançar luzes sobre essa problemática. A questão do desvio, então, embora não 

nos interesse inteiramente, é importante para compreender certas nuances do conceito que 

encontraremos a partir das três noções aqui citadas (desvio, estranhamento, agramaticalidade). 

O desvio, tal como discutido por Cohen, é um erro, mas um erro voluntário. O desvio, para 

ser poético, precisa ser esteticamente válido (o non-sense, por exemplo, é desvio, mas, sendo 

apenas non-sense, não tem valor estético). Cohen diz ainda que antes “de perceber quais 

desvios são esteticamente válidos, é necessário percebê-los primeiro como desvios, o que só é 

possível por comparação à norma” (COHEN, 1974. p. 16). Como não há uma gramática de 

um tipo de texto fílmico que possa ser tomado como norma, nem um dicionário de 

significados de imagens, temos que nos utilizar de definições de normas para cada exemplo de 

cada conceito que buscarmos. Ou seja, podemos tomar um cinema de prosa (do qual o maior 

representante seria o cinema hollywoodiano clássico) como norma, mas, na falta de uma 

“gramática” que possa nos mostrar as normas desse tipo de cinema, temos que procurar o 

desvio na comparação direta, ou seja, ao reconhecer determinado elemento (cena, plano, 

montagem, etc.) como “estranho”, temos que buscar o modo comum de utilizar aquele 

elemento, para então provar que é desvio, que é agramatical, e só então procurar significação 

nele, procurar um valor estético. A questão é que, assim como o poeta “não fala como todo 

mundo” (COHEN, 1974. p. 16), pois tem uma linguagem anormal, um cineasta pode também 

ter uma linguagem anormal; no entanto, o que nos interessa, no caso do cinema, não é a 

anormalidade da linguagem de um cineasta específico, mas a concretização dessa 

anormalidade em matéria fílmica independente do cineasta ou do tipo de filme. Cohen diz que 

essa anormalidade do poeta lhe confere um estilo. Diz ele que o estilo, mesmo sendo 

considerado como desvio individual, pode ser também geral: 

 

Admitimos, pelo menos a título de hipótese de trabalho, a existência na 
linguagem de todos os poetas de uma invariante que permanece através das 
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variações individuais, ou seja, uma maneira idêntica de desviar da norma, 
uma regra imanente ao próprio desvio. (COHEN, 1974. p. 16). 

 

Dessa forma, a versificação, o uso de figuras, etc., seriam desvios gerais. 

A partir dessa noção de desvio, Cohen propõe um estudo que faça uma análise 

quantitativa dos desvios, para determinar, assim, que a poesia é desvio freqüente, enquanto a 

prosa só possui desvio em raros momentos. Se nossa atual pesquisa pretendesse seguir Cohen 

completamente e pretendesse também determinar um cinema de poesia em oposição a um 

cinema de prosa, poderíamos seguir o estudo quantitativo, estatístico. No entanto, nossa 

intenção é determinar a natureza dos desvios poéticos no cinema, ou seja, descrevê-los, 

apresentando exemplos, para procurar entender o modo como o poético se concretiza no 

fílmico. Por isso podemos trabalhar até mesmo com filmes que possuam desvio raro, pois um 

único momento poético em um filme já revela uma possibilidade de concretização do 

fenômeno na tela. Nosso argumento encontra respaldo no próprio Cohen: 

 

Com efeito, definido como desvio, o estilo não é mais uma categoria regida 
pela lei do tudo ou nada. Linguagem natural e linguagem de arte são dois 
pólos entre os quais se estabelecem, à distância variável de um ou de outro, 
as produções escritas efetivas. Sem dúvida, a prosa literária tem processos 
próprios mas, como teremos a ocasião de verificar, emprega um grande 
número de processos que caracterizam o poema. Entre poesia e prosa 
romanesca, a diferença é menos qualitativa que quantitativa. É pela 
freqüência do desvio que esses dois gêneros literários se distinguem, 
podendo a diferença de freqüência ser a menor possível. Entre um trecho de 
prosa romanesca [...] e o que é classificado como poema em prosa, a 
fronteira é muito indecisa. Só o verso regular parece submeter-se à lei do 
tudo ou nada. Um texto é rimado ou não, metrificado ou não, mas veremos 
que isso não passa de uma primeira aparência e que a própria versificação 
apresenta diferenças de graus. Mais ainda ao nível semântico, o desvio nunca 
é total. Talvez nenhum poema seja poético cem por cento, e é sempre de 
maneira um tanto arbitrária que tal texto fortemente estilizado é classificado 
como poema em prosa ou prosa literária. Os dois gêneros praticam os 
mesmos tipos de desvio e a diferença está apenas na freqüência, ou seja, 
numa variável praticamente contínua. (COHEN, 1974. p. 23). 

 

A citação acima justifica também nossa escolha de procurar o poético em filmes 

narrativos (tendendo mais ao pólo épico do que ao lírico), pois o que faremos se assemelha a 

buscar o poético (um poético encontrado na poesia verbal) na prosa literária, mas tendo, no 
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lugar da prosa literária, o cinema narrativo. Podemos pensar ainda em mais uma forma de 

relacionar uma espécie de “gênero” cinematográfico com a linguagem verbal. O cinema 

documental, por exemplo, estaria para o texto acadêmico, científico, jornalístico, assim como 

o cinema narrativo para a prosa literária. Não podemos negar, no entanto, que um filme 

narrativo pode estar mais próximo da poesia verbal do que da prosa literária pouco poética16. 

 

2.2. A versificação 

 

Na busca pelo poético, Cohen estuda, assim como Jakobson, a rima. A rima parece 

realmente ser um elemento capaz de revelar o poético e de mostrar caminhos para encontrá-lo 

em outros elementos. Diz Cohen que há dois tipos de homofonia: as significantes, ou seja, 

aquelas em que há alguma relação gramatical entre as palavras que rimam (palavras 

compostas, derivadas, etc.), como, por exemplo, em “doar” e “perdoar” (a identidade desse 

tipo de homofonia se dá ao nível dos morfemas gramaticais); e as não-significantes, ou seja, 

aquelas em que não existe relação gramatical entre os termos que rimam, como, por exemplo, 

em “dor” e “condor” (COHEN, 1974. p. 31)17. Cohen cita então Jakobson para mostrar, 

grosso modo, como as homofonias agramaticais são poéticas, pois a significação que surge da 

rima não é prevista gramaticalmente, enquanto as homofonias gramaticais não criam 

significado, já que ele existe previamente nos próprios termos: 

 

Ora, como diz Jakobson: “As rimas devem ser gramaticais ou 
antigramaticais; uma rima agramatical, indiferente à relação entre o som e a 
estrutura gramatical, seria um caso de patologia verbal, como todas as 
formas de agramatismo”. Assim, é em relação ao significado que a rima se 
define. Esta relação pode ser positiva ou negativa, mas em todos os casos é 
uma relação interna e constitutiva do processo. É dentro desta relação que a 
rima deve ser estudada. (COHEN, 1974. p. 31). 

 

                                                           
16  Devemos salientar que estamos falando aqui de um cinema documental cujos filmes procuram ser um 
documento, e não do documentário como gênero cinemático. Mesmo o cinema documental, no entanto, é 
passível de conter poesia, assim como o texto literário documental (memória, jornalismo, etc.). 
17 A homofonia, aqui, é desprovida de sentido, ou seja, o sentido de “dor” não está presente em “condor”, pois 
não existe derivação. 
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No caso do cinema, não podemos recorrer à questão em relação à gramaticalidade ou 

agramaticalidade da rima. No entanto, podemos procurar elementos análogos. Que tipo de 

rima visual seria mais “fácil” (assim como as rimas gramaticais, que são consideradas “rimas 

fáceis”)? Ora, vejamos dois exemplos hipotéticos: no primeiro, há uma montagem em que se 

corta do olho de um homem para um olho de uma mulher (talvez uma sobreposição de 

imagens fosse mais significativa); no segundo, a junção é feita entre um olho e a Lua. Uma 

rima entre dois olhos, dois rostos, dois objetos “iguais”, é análoga à rima gramatical, pois já 

existe uma relação de significado entre as duas imagens anterior à rima. Já no segundo 

exemplo, não existe essa relação prévia de significado, quem cria essa significação entre os 

dois elementos é o cineasta, assim como é o poeta quem cria a relação de significados entre 

duas palavras em uma rima agramatical. 

Diz Cohen (e, como já vimos, Jakobson também diz o mesmo, com palavras diferentes) 

que todos os elementos da versificação, assim como a rima, definem-se por essa relação de 

significados, uma relação interna entre forma (som, metro, etc.) e sentido, o que prova que o 

verso é “parte integrante do processo de significação” (COHEN, 1974. p. 31). Da mesma 

forma, acontece com os elementos formais fílmicos (montagem, composição de plano, etc.). 

O mesmo que ocorre com a versificação ocorre com as figuras (tanto na poesia verbal quanto 

no cinema). Como diz Cohen: “As ‘figuras’ não são ornamentos inúteis: constituem a própria 

essência da arte poética. São elas que liberam a carga poética que o mundo esconde e que a 

prosa18 mantém cativa” (COHEN, 1974. p. 43). Ainda sobre as figuras e a versificação, diz 

Cohen: 

 

A poética estrutural situa-se num grau superior de formalização. Procura 
uma forma das formas, um operador poético geral do qual todas as figuras 
seriam apenas realizações virtuais particulares, especificadas segundo o nível 
e a função lingüística em que o operador se atualiza. Assim, a rima é um 
operador fônico, por oposição à metáfora, operador semântico; dentro do seu 
próprio nível, como operador distintivo, ela se opõe ao metro, operador 
contrastivo; ao nível semântico, a metáfora, operador predicativo, opõe-se ao 
“epíteto”, operador determinativo. (COHEN, 1974. p. 44). 

 

Deixando a poética estrutural de Cohen e esses pares de oposição um pouco de lado, 

acreditamos, junto a Jakobson, que um “operador geral” da poética é a projeção do princípio 
                                                           
18 É bom lembrar que quando Cohen se refere a “prosa” ele fala da prosa não literária. Quando ele se refere à 
prosa literária ele faz questão de explicitar isso, chamando de “prosa romanesca” ou “prosa literária”. 
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da equivalência sobre a sequência (ou seja, do paradigma sobre o sintagma, da seleção sobre a 

combinação). O próprio Cohen adentra esse caminho quando tenta determinar o que é o verso. 

Diz ele que “o verso só existe como relação entre o som e o sentido. Portanto, é uma estrutura 

fono-semântica” (COHEN, 1974. p. 47). Gostaríamos de abrir um parêntese quanto ao verso 

no que diz respeito ao cinema. Jamais conseguiríamos, sabemos, delimitar uma unidade no 

cinema cuja analogia com o verso fosse completa. É difícil inclusive encontrar um elemento 

que seja, na prática ou na teoria, análogo ao verso. Mas podemos procurar, dentre os 

elementos constituintes do cinema, aquele que talvez mais se aproxime do verso. Acreditamos 

que o plano pode ocupar esse lugar. O plano, assim como o verso, possui uma montagem 

interna (composição, angulação, movimento de câmera, duração, iluminação, etc.), o que seria 

análogo à composição do verso (métrica, ritmo, aliterações, rimas internas, etc.). A junção de 

planos é montagem, e implica, além de alguns dos elementos já elencados, uma relação entre 

um plano, seu anterior e seu posterior. Ora, com o verso ocorre o mesmo: o verso tem suas 

relações internas, como já dissemos, e também externas, entre um verso e outro, tanto anterior 

quanto posterior. Essas relações devem ser, para o cinema, do tipo fílmico-semântico, 

enquanto para a poesia verbal é do tipo fono-semântico. O problema maior seria que, 

enquanto na literatura o verso é usado apenas na poesia, o plano é usado em todo tipo de 

filme19. Dessa forma, o plano se igualaria à frase, e não ao verso. Porém, quando as relações 

internas e externas do plano possuem significação poética, ou seja, têm significado estético, o 

plano se “transforma” em “verso”, mesmo que visualmente (e tecnicamente), ele seja 

indistinto do plano-frase. Além disso, se levarmos em conta a existência da prosa versificada, 

o argumento se reforça, já que existiria um tipo de verso que não teria significação poética. 

Assim, verso não implica, necessariamente, poesia, da mesma forma que plano não implica 

poesia, mas pode muito bem contê-la, e ser poética, ser plano-verso-poesia. 

O problema da definição do verso aumenta quando se pensa no verso livre, ou seja, 

aquele que não contém rima ou metro regulares. Cohen acha a solução no que ele chama de 

“recorte” (COHEN, 1974. p. 49). O fim do verso é marcado pelo espaço em branco, que é o 

“signo gráfico da pausa” (COHEN, 1974. p. 49). No discurso normal, em prosa, a pausa 

sintático-semântica da frase é sempre acompanhada de uma pausa fônica, marcada por sinal 

de pontuação (vírgula, ponto e vírgula, ponto, etc.). Em poesia verbal existe uma “pausa 

métrica”, cuja mais nítida concretização se dá no final de cada verso. Na própria essência do 

                                                           
19 Sabemos que num passado remoto vários textos não poéticos (tratados sobre os mais variados assuntos) foram 
escritos em versos. Tais textos se inscrevem numa chamada prosa versificada. No entanto, o verso como material 
poético só é usado na poesia. 
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verso está inscrito um “conflito entre o metro e a sintaxe”, pois a linguagem poética quebra a 

regra de igualdade entre pausa gramatical e pausa fono-métrica. Cohen diz que “a versificação 

parece contrariar as regras do discurso normal: coloca uma pausa onde o sentido a recusa, e 

não a coloca onde o sentido exige” (COHEN, 1974. p. 54). O enjambement é justamente um 

caso desse tipo, “um caso particular do conflito metro-sintaxe, observável em todos os versos” 

(COHEN, 1974. p. 54). O tipo de verso que deixa mais clara a ruptura entre a pausa fônica e a 

semântica é o verso livre, que não possui metro regular ou rima (em padrões regulares). Ora, a 

ruptura no caso do verso livre é deliberada, pois não existe justificativa métrica para que a 

ruptura ocorra em determinado momento, anterior ao final da frase, por exemplo. O que o 

poema faz é quebrar a lei de igualdade entre a pausa fônica e a semântica. Ou seja, numa frase 

da prosa, a pausa da vírgula, do ponto, etc., vem sempre acompanhada da devida pausa 

semântico-sintática, gramatical. No poema, isso não ocorre, e é até mesmo motivo de criação 

de sentido. A pausa fônica do final do verso não vem acompanhada da pausa comum do final 

da frase. Essa diferença nos faz criar relações de paralelismo semântico outras que não são 

previstas na normalidade da língua. Essas novas relações semânticas criadas a partir da 

divergência entre pausa gramatical e pausa fônica são as significações poéticas. Só na 

existência delas pode-se comprovar a necessidade da estrutura versificada, ou seja, o verso só 

existe como verso poético quando existe significação poética criada a partir da divergência 

entre a pausa gramatical e a fônica. Cohen diz que a frase apresenta um sentido completo e 

está situada entre duas pausas. Ou seja, a frase é uma unidade tanto pelo som quanto pelo 

sentido. “No verso o paralelismo é rompido. O que apresenta um sentido completo, ou seja, a 

frase, não está mais situado entre duas pausas; e o que está situado entre duas pausas, ou seja, 

o verso, não apresenta mais um sentido completo” (COHEN, 1974. p. 62). Não é justamente 

esse o poder da montagem cinematográfica? 20  O plano, situado entre duas pausas, não 

apresenta sentido completo, é preciso confrontá-lo com o plano anterior e/ou o posterior para 

garantir a completude do sentido. Para garantir a significância21 poética, no entanto, é preciso 

mais um pouco, é preciso que as relações de significado entre os planos sejam novas, não 

estejam já previstas pelas imagens individuais. Ou seja, da mesma forma que uma simples 

estrutura de versos não configura poesia22, uma simples montagem também não o faz. É 

necessário, tanto para o verso quanto para o plano, a criação de significância para que exista 
                                                           
20 Veremos, nos capítulos seguintes, como funciona o poético na montagem cinematográfica. 
21 O termo é de Riffaterre (1987), e será explicado ao final desse capítulo. 
22  Cohen (1974. p. 64) comprova isso ao segmentar uma notícia de jornal em versos. Ele então conclui: 
“Evidentemente, não é poesia; o que mostra bem que o processo em si, sem a ajuda de outras figuras, é incapaz 
de produzir poesia. Podemos afirmar, contudo, que já não é prosa”. Ora, a figura, no caso da poesia, é justamente 
a criação da significância a partir do conflito entre as pausas. 
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poesia. A ruptura entre a pausa fônica e a pausa gramatical, semântica, no entanto, pode (e 

provavelmente o faz sempre) garantir essa significância23; assim como uma ruptura análoga, 

no cinema, pode fazer o mesmo. Ou seja, se um plano termina antes que seu sentido se 

complete, e o próximo, destituído de relação semântica aparente com o anterior, completa o 

sentido do primeiro indiretamente, cria-se significância. 

Acreditamos na possibilidade de uma rima visual estruturada como num poema, ou 

seja, com rimas alternadas (ABAB), por exemplo. É óbvio que a relação entre duas imagens 

se dá mais claramente quando uma segue a outra diretamente, sem imagens intercaladas. A 

semelhança entre duas imagens que se colocam em planos diferentes e em sequência sugere 

uma rima. Esse tipo de rima visual, ocorrente no cinema, seria análogo a uma palavra de fim 

de verso ser homófona da palavra do início do próximo verso, o que não constituiria uma rima 

em poesia verbal, sendo talvez uma aliteração ou outro tipo de homofonia. Podemos 

considerar, no entanto, que tanto a rima visual do cinema como a sonora da poesia verbal têm 

a mesma natureza e a mesma função; a única diferença seria a marca de cada uma delas. 

Enquanto no cinema a marca da rima é o fim do plano mais o começo do próximo plano, a 

marca da rima sonora, tradicionalmente falando, é o fim do verso mais o fim de outro verso, 

ou seja, a rima sonora se encontra sempre nos finais dos versos, enquanto a visual se dá entre 

o final de um plano e o início do outro24. Cohen diz que “não é a rima que marca o fim do 

verso, mas o fim do verso que marca a rima. Além de não ser capaz de concluir o verso, a 

rima por si só não é percebida como tal se não for sublinhada por um acento; e podemos 

acrescentar: se não for seguida de uma pausa. Sem isso, ela é indiscernível da homofonia 

interior” (COHEN, 1974. p. 65 e 66). Se é a pausa que distingue a homofonia interior da rima 

na poesia verbal, é também ela responsável pelo mesmo efeito no cinema: havendo corte de 

um plano para outro (“pausa”), há rima; se os objetos que rimam se encontram no mesmo 

plano, trata-se de aliteração fílmica, ou, por assim dizer, de homoimagia (elemento análogo à 

homofonia na poesia verbal) interior25. 

                                                           
23 Isso diz respeito à poesia criada a partir da interação entre versos (ou planos). Existe, é claro, a poesia interna 
ao verso e ao plano; nesses casos, o que garante sua qualidade poética são outros recursos (ou um recurso básico 
que se pode concretizar de várias formas), como veremos ao final deste capítulo. Podemos adiantar, no entanto, 
que a significância, para nós, diz respeito à polissemia gerada pela elevação da forma ao grau de conteúdo. 
Assim, quando a forma significa, ela gera sentidos poéticos que, também incluindo o sentido referencial, 
compõem o que chamamos “significância”. 
24 Podemos muitas vezes estender do plano para a cena, de forma que a rima se daria entre a última imagem de 
uma cena e a primeira da próxima cena; mesmo assim, ainda estaríamos lidando com planos diferentes. 
25  No último capítulo faremos uma classificação adaptada às necessidades do cinema, de modo que a 
nomenclatura não será a mesma. 
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2.3. O som e o sentido 

 

Como já dissemos, tanto no cinema quanto na poesia verbal, é necessária uma relação 

de sentido para determinar as figuras como poéticas. Diz Cohen: 

 

Na verdade, a rima não é um instrumento, um meio subordinado a outra 
coisa. É um fator independente, uma figura que se acrescenta às outras. 
Como as outras, sua verdadeira função aparece somente se a relacionarmos 
com o sentido. (COHEN, 1974. p. 66). 

 

Ora, na língua existem palavras de sons semelhantes com sentidos semelhantes, como nos 

casos de flexão e derivação. Mas há também os casos em que existe semelhança de som, mas 

não de sentido. Porém, quando duas palavras de sons semelhantes e sentidos diferentes se 

colocam rimando em um poema, a relação entre elas aumenta de tal forma que não se pode 

negar uma aproximação de sentido, seja por semelhança ou dessemelhança. Esses dois tipos 

de relação sonoro-semântica entre as palavras (a saber: palavras de sons semelhantes com 

sentidos semelhantes, de motivação gramatical; e palavras de sons semelhantes sem sentidos 

semelhantes) já revelam sua natureza: um é gramatical, o outro não. Ou seja, o primeiro tipo é 

motivado pela gramática, pela língua, e existe na linguagem comum, enquanto o segundo não 

tem motivação na língua, na gramática, e só pode revelar sentidos se colocadas em 

determinado contexto, um contexto poético. Assim, é o poeta que cria essa relação nova de 

sentido entre duas palavras de sons semelhantes na língua, mas que não tinha até então 

sentidos semelhantes, pelo menos não com motivação gramatical. Sendo assim, a rima 

gramatical não é poética, enquanto a segunda, agramatical, o é26. Da mesma forma, podemos 

dizer que existem imagens fílmicas que se assemelham por motivação gramatical. Claro que 

tal assertiva é bastante difícil de ser comprovada, pois não existe uma gramática fílmica 

regular, cujas regras estejam bem explícitas. No entanto, podemos perceber facilmente como 

o cinema emprega certas semelhanças imagéticas há muitos anos com uma motivação 

“gramatical”. Vejamos o exemplo do uso do campo/contracampo no diálogo: duas pessoas 

conversam, a câmera ora mostra uma, ora a outra, ambas no mesmo nível, em ângulos 

análogos um ao outro, sob a mesma distância da câmera; esses dois seres humanos já possuem 

                                                           
26 Ou, pelo menos, a primeira é menos poética que a segunda. 
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uma semelhança no mundo, a semelhança entre eles está prevista já no mundo real, e 

podemos dizer que é motivada pela gramática do cinema, de modo que o que existe nesse 

caso é uma rima “gramatical”. 

Um caso parecido com a rima, na poesia verbal, é o da aliteração. Diz Cohen: 

 

A aliteração constitui um processo homólogo à rima. Como esta, consegue 
um efeito de homofonia a partir das contingências da língua; porém, a 
aliteração atua dentro do verso e realiza, de uma palavra para outra, o que a 
rima efetua de um verso para outro. Podemos falar de homofonia interna, por 
oposição à homofonia externa constituída pela rima. (COHEN, 1974. p. 72). 

 

A aliteração é, então, uma figura análoga à rima, com a única diferença de acontecer 

internamente no verso, e não na relação entre um final de verso e outro. Da mesma forma que 

existe homofonia interna (aliteração) e externa (rima) na poesia verbal, também existe no 

cinema. Não podemos falar de homofonia, mas de homoimagia, no cinema. Trata-se, nesse 

caso, de rima visual, umas sendo internas, outras externas. Dentro de um mesmo plano pode 

acontecer de dois objetos serem colocados em igualdade imagética de alguma sorte (formato 

do objeto, cor, distância câmera-objeto, etc.); essa igualdade revela algo análogo a uma rima 

interna ou uma aliteração na poesia verbal. Um caso particular da “aliteração” no cinema é a 

simetria. A semelhança imagética no cinema pode ser ainda de um terceiro tipo, no qual a 

relação estaria com algo externo ao próprio filme. Assim, o fenômeno da homoimagia no 

cinema é de três tipos: interna (quando ocorre no mesmo plano – verificaremos melhor esse 

fato em capítulo posterior), externa (quando ocorre de um plano para outro), ou extra-fílmica 

(quando ocorre de uma imagem do filme para algo exterior a ele, algo no mundo). 

Dissemos que a rima e a aliteração são análogas, ou seja, pode-se atribuir a mesma 

função a ambas. Para Cohen, a função da rima não se encontra na expressividade, pois um 

mesmo tipo de rima pode ser usado para expressar motivos completamente diferentes. Diz ele: 

 

Podemos pretender honestamente que a rima tem um valor expressivo em 
todos os versos onde é encontrada? Seria fácil mostrar que não, pelo simples 
fato de os mesmos jogos de rima encontrarem-se em versos cujo sentido é 
completamente diferente. (COHEN, 1974. p. 73). 
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Ora, é justamente esse fato que, para nós, prova a função semântica da rima (e também da 

aliteração). Se os mesmos jogos de rima funcionam para criar sentidos distintos em um e 

outro poema, é lógico que sua função é a de criação de significados. Claro que nem sempre a 

rima é utilizada na criação de significância (sentidos poéticos), o que prova que por vezes se 

está enganadamente na presença de poesia, pois o que se verifica nesses casos de rimas não-

significantes é uma prosa versificada. A ideia geral para Cohen, no entanto, é outra. Para ele, 

não é uma questão de criação de significância, mas apenas a essência de antinorma da poesia 

verbal. Diz ele: 

 

A função da homofonia só aparece se relacionarmos o verso com a prosa. 
Com efeito, a prosa só desempenha sua função de comunicação através das 
diferenças fonemáticas, e tolera as semelhanças por razões puramente 
econômicas. Aliás, a fala corrige, na medida do possível, as dificuldades que 
a língua lhe opõe. No discurso prosaico, toda rima, toda aliteração é 
importuna, e o escritor esforça-se naturalmente por evitá-las27. O verso, pelo 
contrário, procura-as, e até faz da rima uma regra constitutiva. A única 
conclusão a tirar desses fatos é que a versificação só tem uma função 
negativa. Sua norma é a antinorma da linguagem natural. Esta linguagem 
desempenha sua função através de um máximo de diferenciação. O verso 
parece encarregado de operar uma indiferenciação. O fonema, que funciona 
na língua somente como traço distintivo, funciona na poesia em sentido 
exatamente inverso. (COHEN, 1974. p. 73). 

 

2.4. Metro e ritmo 

 

Cohen leva essa noção de antinorma também para o metro. Diz ele que o importante 

para o metro não é existir um número de sílabas num verso, mas o fato de esse número se 

repetir nos outros versos. O caso não é existir metro, mas homometria. Ora, se com o metro 

ocorre isso, o mesmo deve ser verdade para o ritmo. Aqui vale mais um parêntese sobre a 

questão metro-ritmo quanto ao cinema. Dissemos que qualquer analogia para o verso no 

cinema seria falha, pois não podemos encontrar um elemento que se “iguale” ao verso. No 

entanto, vimos até então alimentando uma analogia entre o verso e o plano. Podemos agora 

provar com clareza como a analogia não é total. Se considerarmos o metro (e o ritmo, como 

conseqüência) em um filme, teríamos que levar em conta que o ritmo é garantido pela 

quantidade e duração dos planos de cada cena. Nessa analogia, o plano não seria mais o verso, 
                                                           
27 Lembremos que aqui se trata do discurso prosaico não-literário. 
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mas a sílaba, que é o elemento quantificável na medida do metro e do ritmo. Outro problema 

ainda mais grave leva à derrocada dessa própria analogia: enquanto em poesia verbal o ritmo 

se dá pela oposição sílaba-breve/sílaba-longa, no meio fílmico não há como determinar o que 

é um plano breve e um longo, a não ser com um grau gigantesco de relatividade. Planos 

breves podem o ser em relação a um e não em relação a outro, pois a duração do plano varia 

de quase zero segundo até quase o infinito (essas são as possibilidades virtuais de realização 

do plano; sabemos, no entanto, que os planos têm normalmente entre um segundo e um 

minuto, podendo estourar seus limites concretos em um centésimo de segundo e pouco mais 

de duas horas de duração28). O que importa para nós agora, porém, é a homometria fílmica. 

Se duas cenas possuem a mesma quantidade de planos com uma mesma duração, e em um 

mesmo espaço de tempo, nada mais óbvio do que traçar um paralelo entre elas. Se na poesia 

verbal não se podem criar significados a partir da homometria, no cinema ela é a própria base 

da narrativa. São justamente a duração e a quantidade de planos de uma cena que a colocam 

em relativa posição diante de uma cena homométrica ou de ritmo “oposto”. Podemos resumir 

esse aspecto do cinema sob o termo “ritmo”. É esse ritmo repetido, ou anulado, de uma cena 

para outra que determina o caráter essencial da cena. Vejamos a montagem paralela: duas 

cenas se passam na tela paralelamente; se ambas possuem o mesmo ritmo, há que se pensar 

que as duas possuem uma mesma essência, por exemplo, uma essência de euforia, causada 

por um ritmo frenético; se ambas possuem ritmos contrastantes (uma possui ritmo lento, 

enquanto a outra possui ritmo rápido, por exemplo), há que se perceber uma oposição 

expressiva entre elas, por exemplo, enquanto uma denota calma, a outra, concomitante, denota 

euforia. Parece-nos, no entanto, que tal motivação significativa estaria muito mais ligada à 

função emotiva da linguagem do que à função poética, embora o ritmo possa ser usado para 

criar sentido (significância poética) de forma até mais clara do que na poesia verbal. A 

linguagem cinematográfica já estabelecida indica que ritmo rápido (vários planos curtos 

seguidos) implica ação de muitos movimentos, ações breves e rápidas, enquanto um ritmo 

lento (poucos planos longos seguidos) indica movimentos demorados, ações longas, ou 

nenhum movimento. Se o cineasta transgride isso, usando, por exemplo, planos lentos em 

uma ação rápida, dotada de vários movimentos, isso pode constituir uma agramaticalidade. É 

preciso estar atento: tornou-se comum no cinema hollywoodiano o uso de câmera lenta 

esporádica durante uma ação frenética, para exaltar um detalhe; isso não constitui 
                                                           
28 Estamos falando aqui do plano como intervalo entre dois cortes, não como segmento de composição interna 
inalterada, como veremos em outros capítulos. Como exemplo de plano com mais de uma hora de duração, ver 
Arca Russa (Russkiy Kovcheg, 2002, de Aleksandr Sokurov), longa-metragem composto de apenas um plano (no 
que diz respeito a não existência de cortes, pois existe mudança de plano sem cortes, como veremos). 
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agramaticalidade, pois já faz parte da “gramática” do cinema, de forma que tal plano parece 

muito mais uma pausa para uma breve descrição, para chamar atenção para algo específico, 

do que um recurso poético. Podemos resumir, então, que é apenas quando a relação 

forma/sentido gera significância que existe poesia. O uso de um mesmo ritmo para igualar 

dois objetos pode criar tanta significância quanto o mesmo formato, cor, tamanho na tela, etc. 

De qualquer modo, concordamos com Cohen quando ele diz que “Homometria e homorritmia 

encontram-se na mesma situação e podemos, portanto, admitir as duas como fatores 

constituintes do versus” (COHEN, 1974. p. 76). 

Cohen diz ainda que tanto o metro quanto o ritmo e a rima têm a função de “baralhar a 

mensagem” (COHEN, 1974. p. 83). Isso resultaria ao texto poético em uma posição entre a 

compreensão e a incompreensão. Um outro termo que podemos usar para essa característica é 

o estranhamento. Ora, o estranhamento é justamente o que torna um texto incompreensível à 

primeira vista, e é também o que leva o leitor/espectador a procurar entender o texto a partir 

de outro esquema de valores, que não o referencial. Eis a característica que deve ser 

reconhecida para que se alcance a significância: a mensagem baralhada, estranha, turva. Tanto 

em poesia verbal quanto no cinema podem acontecer casos em que a mensagem é estranha, 

mas não possui significância; nesses casos, está-se, provavelmente, diante do nonsense29, em 

que a mensagem é incompreensível por inteiro, sem a possibilidade de ser entendida a partir 

de sua significância. 

 

2.5. Inteligibilidade 

 

A significância, ao contrário do que diria Cohen, não anula o referente. Vimos que ele 

diz ser a poesia uma antiprosa. Mas se o referente não é anulado pela significância, como 

acreditamos (pelo menos não na maioria das vezes), então a mensagem poética não deixa de 

ser prosa, ou melhor, não deixa de ter referentes válidos. Isso pode ser provado pelo próprio 

Cohen, quando fala sobre a dupla característica do verso, que é tanto retorno quanto 

linearidade. Diz ele: 

 

                                                           
29 Existem também outras possibilidades, como o erro não-proposital. 
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O verso é cíclico, a prosa linear. O aspecto antinômico dos dois caracteres é 
evidente e, no entanto, a poética nunca o levou em conta. Ela fez do “retorno” 
um caráter isolado, que se acrescenta de fora à mensagem para conferir-lhe 
uma virtude musical qualquer. Na verdade, a antinomia constitui o verso, 
pois ele não é inteiramente verso, ou seja, retorno. Se fosse, não poderia ser 
portador de um sentido. Ele permanece linear porque significa. A mensagem 
poética é ao mesmo tempo verso e prosa. Uma parte de seus elementos 
componentes garante o retorno, enquanto outra garante a linearidade normal 
do discurso. Estes últimos funcionam no sentido usual da diferenciação, ao 
passo que os primeiros atuam, pelo contrário, no sentido de uma 
indiferenciação. (COHEN, 1974. p. 84). 

 

O verso, seu nome já o diz, é retorno. Mas, é claro, também é linearidade, senão 

jamais conseguiria gerar significado. O retorno se dá pela forma, que gera uma relação de 

“igualdade” entre elementos, ou seja, o som de uma palavra remete ao som de outra. No 

entanto, as palavras não são as mesmas (e mesmo quando o são, devem ter sentidos diferentes 

em cada caso), e isso leva a novos significados, dando continuidade ao discurso. A linearidade 

se dá então pelos significados novos, surgidos pelas novas palavras. É necessário, então, que o 

referente seja diferente para que surjam novos significados, o que prova a necessidade e a 

impossibilidade de se apagar o referente completamente do poema. Isso vale também para o 

cinema, pois se as imagens fossem se repetindo, não haveria discurso poético. As imagens que 

criam poesia, então, são semelhantes até certo nível. Por isso uma sequência de dois rostos 

humanos, por exemplo, não cria significância, a não ser em casos específicos, como já 

dissemos, em que uma mesma palavra (ou uma mesma imagem) precisa assumir significados 

diferentes em dois casos. 

Com efeito, toda mensagem precisa ter sentido (exceto o já mencionado nonsense), e 

precisa ser decodificada para que seu sentido seja apreendido. O nível de inteligibilidade, no 

entanto, varia de acordo com o tipo de mensagem; a mensagem poética, por exemplo, está no 

limiar entre o inteligível e o ininteligível, no entanto, ela precisa ser decodificada (seguindo 

suas próprias regras de decodificação), e precisa ser compreendida. Segundo Cohen: 

 

Toda mensagem deve ser inteligível. [...] Por “inteligível” deve-se entender: 
dotado de sentido e de sentido acessível ao destinatário. Para isso, não basta 
respeitar o código da língua, é necessário também que a descodificação da 
mensagem seja possível. (COHEN, 1974. p. 87). 
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Cohen está aqui falando sobre a linguagem comum, porém, acreditamos que o mesmo, 

mutatis mutandis, pode ser dito sobre a linguagem poética. A mensagem poética deve, sim, 

ser inteligível, deve ser dotada de sentido e de sentido acessível ao destinatário ideal. Para 

realizar tal tarefa, no entanto, ela não precisa respeitar (apenas em certo grau) o código da 

língua, ela precisa respeitar seu próprio código, que, por mais livre que seja, ainda se 

subordina, de certo modo, ao código geral da língua. Claro que também é necessário que a 

decodificação seja possível, ou seja, o leitor/espectador precisa estar apto (como qualquer 

interlocutor na linguagem comum) à decodificação. A poesia, como já vimos, multiplica os 

homônimos, o que diminui a inteligibilidade; mas apenas a inteligibilidade referencial, pois 

aqui é preciso direcionar a atenção para outro tipo de inteligibilidade, que é regida por outras 

regras, e que precisa de conhecimento teórico-crítico por parte do usuário para poder se 

efetivar (assim como em qualquer linguagem). 

Cohen (1974. p. 88 e 89) diz que há duas regras na formação de frases na linguagem 

comum: deve-se obedecer ao modelo da língua de acordo com as estruturas gramaticais 

(artigo no lugar de artigo, verbo no lugar de verbo, etc.); e deve-se também obedecer ao 

“lugar semântico”, ou seja, uma palavra só pode ocupar um lugar em que sua natureza se 

“encaixe” (não se pode dizer, por exemplo: “a mesa é um mamífero”, pois o predicado 

“mamífero” só admite sujeito animal). Cohen pensa na função “... é ovíparo”. Podem-se 

imaginar dois tipos de sujeitos para ocupar o lugar devido: um cabível semanticamente, 

mesmo que torne a proposição falsa, como “o cachorro” (o cachorro é ovíparo), e outro não-

cabível, de forma que não se pode determinar sequer o valor de verdade da sentença, como “3” 

(3 é ovíparo). Assim, teríamos três possibilidades: a) “o pato é ovíparo” (proposição possível 

e verdadeira); b) “o cachorro é ovíparo” (proposição possível e falsa); e c) “3 é ovíparo” 

(proposição absurda). Embora Cohen não leve em consideração, sabemos que os objetivos da 

comunicação (ou da interação) são virtualmente infinitos, o que pode gerar possibilidades 

para tais proposições mudarem de natureza. Imaginemos um caso. Dois amigos conversam, o 

cachorro de um deles está comendo muitos ovos, o dono comenta: “esse cachorro é ovíparo”. 

Ora, o objetivo dele é fazer uma piada, de modo que ele deliberadamente transforma o sentido 

da palavra “ovíparo”, mesmo sabendo o significado real dela, para atingir um efeito cômico. 

A palavra “ovíparo” deixa de ter seu significado “natural” na língua para adquirir outro. O 

mesmo pode ocorrer com uma mensagem primariamente absurda. Vejamos: dois amigos 

entram numa galeria de arte (ou de design) pós-moderna, ficam diante de uma cadeira feita 

apenas de caixas de ovos, um deles diz “essa cadeira é ovípara”. O objetivo é o mesmo, o 



C A P Í T U L O  I  | 49 
 

efeito cômico. Assim, frases aparentemente falsas ou absurdas, em determinados contextos, 

como o poético, ou o pragmático, precisam assumir novos significados para serem 

compreendidas, decodificadas. O mecanismo cômico aqui exemplificado é o mesmo que 

utiliza a poesia, mudando apenas o grau de complexidade pela ausência de recursos formais, o 

objetivo e o nível de sentido. Enquanto o objetivo da piada é a comicidade, o da poesia é a 

significância. O mesmo ocorre no cinema. Podemos citar o caso de Sinédoque Nova York 

(Synecdoche, New York, 2008, de Charlie Kaufman), em que uma mulher vai comprar uma 

casa que está pegando fogo e tanto ela quanto a vendedora tratam aquilo como algo normal 

[F018]. A imagem, aparentemente absurda, da casa pegando fogo e as pessoas caminhando 

nela tranquilamente, só pode ter validade dentro do contexto poético. Por um lado podemos 

dizer que o fogo não pode estar presente numa casa sendo vendida (muito menos durante a 

vida inteira de uma pessoa, como ocorre no filme depois que ela compra a casa, que continua 

pegando fogo até a morte da personagem), mas, por outro, dentro do contexto poético, 

pensando numa redução metafórica, o fogo se explica não como sendo fogo em si, mas como 

símbolo da escolha da mulher em relação à vida que leva a partir dali. É a impossibilidade de 

“aplicação” de um elemento (fogo) a outro (casa sendo vendida e posteriormente habitada) 

que, aqui, torna a imagem estranha (aparentemente absurda) e, consequentemente, força a 

redução metafórica. 

 

2.6. Impertinência 

 

Cohen (1974. p. 92 e 93) diz então que as proposições podem ser corretas ou 

incorretas segundo a sintaxe (1ª regra) ou o sentido (2ª regra). Quanto ao sentido, as 

proposições podem ser verdadeiras/falsas (corretas) ou absurdas (incorretas). A diferença 

entre a proposição falsa e a absurda é semântica, mas ainda formal. A proposição falsa pode 

ser verdadeira, porque o predicado é um dos predicados possíveis para aquele sujeito. A 

proposição absurda não pode ser verdadeira, porque o predicado não é um dos predicados 

possíveis do sujeito. O primeiro caso, Cohen nomeia de pertinência, e o segundo de 

impertinência. A impertinência é, então, uma proposição absurda, incorreta semanticamente, 

mas correta sintaticamente. Embora Cohen não fale da impertinência sintática como uma 

possibilidade, acreditamos que na poesia moderna e, principalmente na pós-moderna, ela tem 

aparecido como recurso poético. Essa impertinência, claro, é parte da linguagem poética. 
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Cohen cita alguns casos de impertinência e diz: “É claro que nas frases poéticas 

citadas só há desvio se tomarmos as palavras no sentido literal. Inversamente, para reduzir o 

desvio, basta mudar o sentido de uma dessas palavras” (COHEN, 1974. p. 93). Esse seria o 

poder da metáfora: mudar o sentido das palavras. A metáfora é característica fundamental da 

linguagem poética. Cohen chega a dizer que a poesia é “uma metáfora constante e 

generalizada” (COHEN, 1974. p. 93; citando H. Adank). A metáfora, então, seria responsável 

por anular um sentido (o literal, referencial) para construir outro (o metafórico, o poético). 

Acreditamos que nem sempre é necessário, ou até mesmo possível, anular o sentido 

referencial. Há, sim, metáforas que excluem o sentido literal (pelo menos o deixam suspenso 

enquanto o sentido metafórico está ativo), como no exemplo dado por Cohen: “o homem é o 

lobo do homem”. O sentido referencial, literal, no qual o homem seria um lobo, é anulado, 

pois, do contrário, a frase levaria para uma obra fantástica ou maravilhosa. Quando se reduz a 

palavra que causa impertinência metaforicamente, o problema se resolve: o homem é seu 

próprio predador, o homem é cruel consigo mesmo. No entanto, podemos pensar em 

exemplos em que o sentido literal não possa ser anulado. A célebre frase de John Donne 

“nenhum homem é uma ilha” exemplifica bem isso. Ora, o sentido literal é óbvio, e é uma 

verdade inescapável, pois homens são seres vivos, animais, o que não se aplica às ilhas. 

Embora exista um certo grau de impertinência aqui, por ser uma frase, no sentido referencial, 

absurda por sua própria obviedade, não se pode dizer que o sentido literal é anulado. Aqui, 

também, é possível, e necessário, fazer uma redução metafórica para chegar ao sentido 

poético: nenhum homem pode se isolar do contato humano, do resto do mundo. No poema “O 

Urubu Mobilizado” 30, de João Cabral de Melo Neto, por exemplo, o urubu serve como 

metáfora do funcionário público e o funcionário público serve como metáfora do urubu; não é 

possível anular nenhum dos dois em seus referentes, pois eles estão presentes fisicamente no 

texto, sendo possível apenas uma suspensão do sentido literal de um enquanto o leitor se 

concentra no outro, e vice-versa. Continuemos com Cohen. Diz ele que a mudança de sentido 

é necessária porque, no primeiro sentido (o literal), existe uma impertinência, e o segundo 

sentido devolve a pertinência à frase poética. A metáfora, então, intervém para reduzir o 

desvio da impertinência. O esquema se mostra da seguinte forma: 1º -> Posição de desvio 

(impertinência); 2º -> Redução do desvio (metáfora). (COHEN, 1974. p. 94). A impertinência 

é uma infração “gramatical”, e situa-se, por isso, no plano sintagmático; enquanto a metáfora 

situa-se no plano paradigmático. Nem todos os desvios, claro, são impertinência. Podemos 

                                                           
30 Os poemas de Cabral aqui citados encontram-se na íntegra nos anexos. 
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agora voltar ao conceito de estranhamento. O desvio é responsável justamente por causar esse 

estranhamento, que carece de um exame mais próximo para ser compreendido, seja 

suspendendo um sentido literal temporariamente, seja anulando completamente o sentido 

literal, seja ainda o levando em conta, mas trazendo ao mesmo tempo um novo sentido, o 

poético. 

Para Cohen, a “estratégia poética tem por único objetivo a mudança de sentido” 

(COHEN, 1974. p. 95). Como já deve ter ficado claro, acreditamos que o objetivo seja a 

criação de um novo sentido, sendo um dos casos a mudança de sentido de que fala Cohen. Diz 

ele que a diferença entre o sentido referencial e o sentido poético não é de conteúdo, é de 

natureza. Essa natureza, para nós, diz respeito à significância. A opinião de Cohen em relação 

à natureza do sentido poético não é a mesma que a nossa, como veremos mais à frente. 

Quanto à metáfora, concordamos com Cohen quando ele diz que ela 

 

constitui o segundo plano de toda figura, o segundo tempo de um mecanismo 
que é sempre o mesmo. E talvez seja preferível chamar “figura” o processo 
total, cujo primeiro plano varia, enquanto o segundo permanece invariável. 
Assim, ao contrário do que julgava a retórica clássica, as diferentes figuras 
não são a rima, a inversão, a metáfora, etc., mas sim a rima-metáfora, a 
inversão-metáfora, etc. Aquilo que a retórica clássica opunha aos outros 
tipos de figuras, sob o nome de “figuras de palavras”, nada mais é que uma 
parte integrante de todas as figuras. A retórica não soube distinguir o plano 
sintagmático do plano paradigmático, não viu que os dois planos, longe de se 
oporem, se completavam, e este erro é em grande parte responsável pelo 
impasse em que ficou a poética. (COHEN, 1974. p. 95). 

 

A questão é que a figura pode ocorrer em vários meios distintos, mas só se caracteriza como 

figura poética quando a significância surge. O exame de algumas figuras no contexto fílmico 

deve lançar luz sobre essa questão em capítulo posterior. 

Pelo que vimos, a metáfora não se confunde com o desvio semântico. A metáfora é 

apenas o segundo momento da figura, cujo primeiro momento, em determinados casos, é a 

impertinência semântica. O primeiro momento da figura pode ser, então, a rima, a aliteração, 

o metro, o ritmo, a inversão, etc., enquanto o segundo momento sempre é a metáfora. Cohen 

se propõe a examinar três desvios semânticos, que, vale repetir, seriam apenas o primeiro 

momento da figura poética: a impertinência (até aqui, Cohen utiliza o termo impertinência de 
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forma geral, no entanto, a partir de então, a impertinência será apenas o desvio semântico de 

cunho predicativo); a redundância; e a inconseqüência. 

Há ainda um problema a ser resolvido quanto à questão da relação sentido 

referencial/sentido poético. Uma frase como “a árvore sussurra” contém um desvio lingüístico, 

que precisa de redução metafórica. Mas quando se trata de um conto de fadas, por exemplo, 

uma árvore que sussurra não encerra um desvio. A impertinência aqui, diz Cohen, pertence à 

coisa, não à palavra. O problema aqui, para nós, é outro: a árvore que fala nos contos de fada 

deve ser tomada literalmente (o próprio Cohen diz isso), de modo que não há impertinência, 

pois não há sequer como alcançar um sentido metafórico, já que, não existindo desvio, não 

pode haver redução metafórica (devemos lembrar que a figura é formada de dois tempos, não 

sendo concretizada se existir apenas um deles, qualquer que seja). Na verdade, o próprio 

universo dos contos de fadas já é diferente do nosso, de modo que o referente é também outro, 

não podendo assim o leitor se apoiar nos nossos referentes para encontrar desvio. É óbvio que 

pode existir poesia nos contos de fadas, mas ela deve ser encontrada quando os seus referentes 

próprios são anulados ou suspensos para dar vez à significância. Cada obra cria uma realidade 

sua; é essa realidade que deve ser buscada como referente, não a nossa realidade (ela mesma 

um tanto relativa de acordo com a mobilidade geográfica, histórica, social, etc.). Cohen diz 

que “o poema não é a expressão fiel de um universo anormal, mas a expressão anormal de um 

universo comum” (COHEN, 1974. p. 97). Podemos usar a assertiva de Cohen e fazer a nossa 

própria: a poesia é a expressão anormal de um universo específico que, seja qual for, deve ser 

tomado como “comum”. O desvio ocorre, então, na linguagem, e tem a mesma natureza em 

qualquer universo, seja ele o mais realista ou o mais fantástico. Os peixes cantantes de 

Rimbaud (“Eu queria mostrar às crianças aqueles dourados/Da onda azul, aqueles peixes de 

ouro, aqueles peixes cantantes.” In: COHEN, 1974. p. 97) são metafóricos, contêm uma figura 

poética, já os peixes cantantes d’A Pequena Sereia (The Little Mermaid, 1989, de Ron 

Clements e John Musker) são realmente peixes que falam e cantam. Podemos dizer que no 

primeiro caso o estranhamento está na linguagem, enquanto no segundo ele está na coisa31. 

Entramos em acordo com Cohen quando ele conclui que a impertinência “é 

imediatamente percebida como tal e aciona o mecanismo de redução lingüística [...] que 

introduz aqueles valores semânticos de outra ordem que constituem o sentido poético” (1974. 

                                                           
31 O que pode existir, no caso dos peixes que falam de verdade, é uma alegoria. 
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p. 97). Como já dissemos, e veremos detalhadamente mais à frente, nossa discordância surge 

apenas quanto à natureza desse sentido poético. 

Cohen trata ainda dos graus de impertinência. Como nossa revisão da teoria de Cohen 

tem como objetivo descobrir modelos poéticos análogos no cinema, não adentraremos na 

questão dos graus de impertinência, que seria pouco proveitosa. Vale lembrar apenas que 

Cohen determina dois graus de impertinência: no primeiro existe um traço comum entre os 

dois termos (como, por exemplo, em “erva de esmeralda”, em que ambos os elementos 

possuem o traço comum de serem verdes, que é um traço interno às duas unidades); no 

segundo, não existe traço interno comum entre os termos; a semelhança se dá externamente 

(como em “ângelus azuis”, em que teremos de buscar a semelhança em algo um tanto 

subjetivo, como no fato de o azul transmitir certa calma, o que seria aplicável também ao som 

do ângelus). Ora, só podemos encontrar paralelo fílmico em modelos que já citamos: o caso se 

assemelha àquele em que os dois objetos colocados em “igualdade” possuem já uma 

semelhança no mundo, uma semelhança interna, como um olho sendo igualado a outro olho, 

por exemplo. Claro que numa imagem em que a Lua aparece junto a um olho, por exemplo, 

também revela um traço comum interno entre os dois elementos: o formato arredondado. O 

segundo caso, então, de relação externa entre os objetos só pode ser encontrado se não houver 

semelhança interna de formato ou de cor; como o ângulo, a iluminação, a distância entre 

câmera e objeto, não revelam semelhanças internas, esses três elementos podem levar à 

semelhança buscada externamente. Estamos cientes, no entanto, de que esses fatores são 

formais, e não dependem das características próprias do objeto/imagem escolhido. 

Outra figura aparece em relação aos epítetos, a redundância. Cohen diz que há dois 

tipos de epítetos (que devem ser sempre determinativos), um que se aplica apenas a parte do 

seu substantivo e outro que se aplica ao todo. Esse segundo caso é o redundante, como, por 

exemplo, em “esmeralda verde”, em que o epíteto verde se aplica a todas as esmeraldas, de 

modo que ele não exerce sua função gramatical de determinativo. Outro exemplo de epíteto 

que não exerce sua função é “perfume negro”, em que “negro” não se aplica a nenhuma parte 

do substantivo “perfume”. Assim, para que o epíteto desempenhe sua função de determinativo 

ele deve “aplicar-se a uma parte do substantivo” e “aplicar-se somente a uma parte. Ele é 

anormal se não convier para nenhum ou se convier para todos” (COHEN, 1974. p. 116). No 

caso de “perfume negro” há impertinência, no caso de “esmeralda verde” há redundância. 

Aqui o desvio é percebido mais uma vez apenas a partir da gramática. Ora, já vimos que a 

falta de uma gramática normativa do cinema nos impede de fazer o mesmo em relação ao 
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discurso fílmico, o que nos obriga a perceber os desvios pelo estranhamento, conceito dos 

formalistas russos que pode ajudar mais no entendimento da poesia fílmica. De qualquer 

forma, podemos imaginar que um corte da Lua para a própria Lua seria uma redundância (que 

acontece até com certa frequência no cinema), no entanto, isso não causa estranhamento; a 

não ser que exista alguma relação de sentidos entre as duas cenas que faça o espectador 

perceber aquela montagem como significativa. Diríamos então que, no cinema, o desvio só é 

percebido como estranhamento se houver significância, embora no primeiro momento (do 

desvio) ainda não consigamos alcançá-la. 

 

2.7. Inconsequência 

 

Até aqui nosso estudo tem conseguido mais aproximação entre o cinema e a poesia 

verbal quanto à predicação (que diz respeito à primeira parte do estudo de Cohen, que trata da 

impertinência) 32 . A razão para isso é o fato de a predicação ser tão parecida com a 

coordenação. Diz Cohen: 

 

dedicaremos apenas um breve estudo à coordenação, uma vez que ela 
apresenta estreitas relações com a predicação. Mutatis mutandis, podemos 
aplicar a uma tudo o que dissemos da outra e, para evitar repetições, só 
analisaremos a coordenação no que esta tem de específico. (COHEN, 1974. 
p. 133). 

 

Cohen mesmo cita o cinema como arte que tem na coordenação um dos seus processos mais 

característicos, o que torna a coordenação mais próxima do cinema do que as outras funções 

(predicação e determinação): 

 

Com a coordenação, vamos abordar uma figura até aqui pouco estudada, 
embora constitua um dos processos mais característicos não só da poesia, 
mas também do romance e até da pintura e do cinema contemporâneo. 
Acontece que predicação e determinação são funções puramente lingüísticas, 
ao passo que a coordenação transborda amplamente do campo da fala. Com 

                                                           
32  Talvez a maior aproximação tenha sido feita, na verdade, antes do estudo do nível semântico, quando 
falávamos da versificação. 
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efeito, no seu sentido mais amplo, coordenar é “colocar junto”, o que pode 
ser feito tanto dentro como fora do discurso, por exemplo, na sucessão de 
imagens de um filme ou na extensão de um quadro, ou até mesmo no espaço 
real: o encontro do guarda-chuva e da máquina de costura numa mesa de 
dissecação, imaginado por Lautréamont, nada mais é que a realização de 
uma figura coordenativa ao nível ontológico. (COHEN, 1974. p. 133. Grifos 
nossos). 

 

A coordenação nos tira de dentro do campo da frase e nos leva para o discurso, pois nela o 

que importa são as relações entre uma frase e outra, entre um verso e outro, e, para o cinema, 

entre um plano e outro, ou entre uma cena e outra. Cohen lista dois tipos de leis da 

coordenação: as leis gramaticais (os coordenados devem pertencer à mesma categoria 

gramatical, e devem exercer a mesma função); e as leis semânticas (deve haver certa unidade 

de sentido entre os termos coordenados). Ou seja, deve existir tanto uma homogeneidade 

formal exigida pela gramática quanto uma homogeneidade de sentido exigida pela lógica 

(COHEN, 1974. p. 135). Os elementos coordenados devem então pertencer ao mesmo 

universo do discurso, deve existir uma ideia que possa constituir o tema comum. A esse tipo 

de desvio que consiste em coordenar duas ideias que, aparentemente, não têm nenhuma 

relação lógica entre si, Cohen chama de inconsequência (COHEN, 1974. p. 138). Cohen diz 

que “um elemento da mensagem é inconsequente se puder ser suprimido ou deslocado sem 

romper a unidade ou a continuidade intelectual da mensagem” (COHEN, 1974. p. 140). Essa 

regra, acreditamos, vale apenas para a linguagem referencial, pois no discurso poético a 

supressão do elemento inconsequente destrói o próprio discurso, pois suprime a razão de 

existência dele, que é a poesia. 

Uma das formas mais comuns de inconseqüência é a “intromissão inesperada da 

natureza no drama humano” (COHEN, 1974. p. 140). Cohen diz que essa intromissão da 

natureza pode ser suprimida do texto, sem danos para o conteúdo, mas ele termina chegando à 

conclusão de que a poesia está exatamente naquela frase intrometida: 

 

é justamente quando intervém esta frase parasitária que o poema atinge o 
auge de sua força. Se a suprimirmos, o conteúdo nada perde de sua 
substância, mas a poesia perde muito de seu poder. (COHEN, 1974. p. 141). 
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Acreditamos, porém, que o próprio conteúdo é danificado, pois sem a frase parasitária as 

possibilidades de significância se desfazem, e a significância também é conteúdo. Diz Cohen, 

ainda sobre esse caso: 

 

Tal processo é de todas as épocas, assim como de todas as artes: inventado 
pela poesia, foi retomado recentemente pelo romance e pelo cinema, aliás de 
maneira tão sistemática que está em vias de perder seu efeito. A figura de 
invenção acha-se ameaçada pela figura de uso. Em muitos filmes, por 
exemplo, vemos a câmera desviar-se bruscamente da ação e dos homens, 
para fixar-se um instante numa árvore, numa casa, num pedaço de céu. 
Técnica dos “tempos mortos”, que apenas retoma uma velha figura poética. 
(COHEN, 1974. p. 141). 

 

Aparentemente, Cohen esqueceu sua própria teoria no trecho acima citado. A inconsequência, 

que, concordamos, já foi banalizada no cinema, é apenas o primeiro momento da figura, que 

se torna realmente figura apenas com a junção desse e do segundo momento: a redução 

metafórica. Simplesmente deslocar a câmera da ação ou do drama humano para um objeto ou 

para a natureza não constitui figura poética. O deslocamento revela o desvio, mas desvio por 

desvio não gera poesia. É preciso que a relação criada entre a imagem anterior e a atual crie 

significância, como veremos em exemplos nos capítulos posteriores. O deslocamento da 

imagem por si só pode ser apenas descrição do ambiente ou contextualização. 

 Inconsequência é coordenação, coordenação é justaposição, e justaposição é 

montagem. A montagem no cinema pode ser feita tanto com cortes (planos distintos), quanto 

sem cortes (montagem em apenas um plano, com deslocamento de câmera no lugar do corte). 

São apresentados então dois tipos de inconsequência no cinema: a interna e a externa. Cohen 

aceita as duas possibilidades na poesia verbal: “A inconsequência em poesia não se observa 

apenas ao nível inter-oracional. Encontramo-la também dentro da oração, embora mais 

raramente” (COHEN, 1974. p. 142). A impertinência acontece ao nível oracional, o que 

aproxima as duas figuras. O que mais as aproxima, no entanto, é o fato de os termos que 

compõem a figura não pertencerem ao mesmo universo do discurso em ambas. A 

inconsequência se aproxima também da redundância quando os termos coordenados possuem 

certa implicação, ou seja, um implica o outro, como em uma metonímia ou sinédoque 

(COHEN, 1974. p. 143). 
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 Como dissemos, em certo momento Cohen esquece o segundo tempo da figura, mas 

logo retoma a ideia: 

 

É evidente que a redutibilidade do desvio coordenativo está inscrita no 
próprio desvio. Deve-se descobrir a homogeneidade entre os termos 
heterogêneos. O que será feito por metaforismo, exatamente como no caso 
da predicação. Uma mudança de sentido que afete um dos coordenados fará 
a seqüência voltar à norma. (COHEN, 1974. p. 144). 

 

Essa ideia já foi discutida aqui e já apresentamos nosso ponto de discordância com a visão de 

Cohen em que o referente é anulado e o sentido poético consegue fazer com que a frase 

“retorne à normalidade”. Discordância maior acontece, porém, no que diz respeito à qualidade 

desse sentido poético. Diz Cohen: “A unidade perdida no nível nocional é recuperada no 

plano emocional. Essa é a força profunda de toda poesia” (COHEN, 1974. p. 144). Ora, a 

significância não é um sentido emocional, é um sentido segundo (ou vários sentidos 

segundos), que surge(m) a partir da junção entre o plano da expressão e o plano do conteúdo, 

do entrelaçamento das duas unidades, a equivalência e a sequência, o plano paradigmático e o 

sintagmático. 

Há dois tipos de inconseqüência: no primeiro, geralmente mais poético, o discurso é 

quebrado e não há um retorno a ele, de modo que a inconsequência leva para um novo 

discurso tanto no plano poético quanto no referencial; no segundo, o discurso é quebrado, 

aparece a inconsequência, e o mesmo discurso anterior é retomado no plano referencial. Diz 

Cohen: 

 

a heterogeneidade pode estabelecer-se entre dois termos que não têm a 
mesma importância no discurso. Um pode ser o principal e o outro 
secundário. A inconseqüência quebra o fio do discurso. Mas o fio pode ser 
retomado depois do termo inconseqüente, voltando a ligar-se com o que se 
segue. Neste caso, a inconseqüência nada mais é que um corpo estranho 
dentro de um organismo que, apesar disso, conserva sua unidade. (COHEN, 
1974. p. 145). 

 

Cohen diz que esse seria o caso, por exemplo, da descrição. No entanto, a descrição por si só 

não pode configurar inconsequência. É preciso, como já vimos, que exista o segundo 
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momento da figura, a redução metafórica, ou, como chamamos até aqui, a significância 

(significado que surge da união entre o plano da forma e o plano do conteúdo). 

A inconsequência do primeiro tipo gera uma disparidade temática, mas uma 

disparidade aparente: ela é neutralizada com a redução metafórica. Cohen diz que a 

disparidade temática “lembra o universo onírico”, cujo aspecto mais nítido é sua “incoerência 

interna”. O surrealismo, o sonho, o delírio e a poesia têm esse traço (essa incoerência interna, 

mesmo que seja apenas aparente em alguns casos), em comum (COHEN, 1974. p. 146). 

Como veremos no próximo capítulo, o cinema poético deve muito ao surrealismo e ao 

universo onírico, mas também se afasta dele, assim como a poesia verbal, por procurar 

significar, ao contrário da maioria surrealista, que parece buscar o nonsense. Assim, falta ao 

sonho e ao delírio (e muitas vezes também ao surrealismo) o segundo momento da figura, o 

traço positivo (na contramão do traço negativo que é a incoerência interna), a redução 

metafórica e conseqüente criação de sentido. O próprio Cohen explica o caso: 

 

A poesia, como a prosa, é um discurso que o autor remete ao leitor. Não há 
discurso se não houver comunicação. Para que o poema se realize como 
poema, deve ser compreendido por aquele a quem se dirige. A poetização é 
um processo de duas faces, correlativas e simultâneas: desvio e redução, 
desestruturação e reestruturação. (COHEN, 1974. p. 147). 

 

2.8. Desvio/redução/significância 

 

Após estudar as figuras que quebram leis do discurso, Cohen passa a examinar uma 

figura que quebra leis da gramática, especificamente a ordem das palavras. Ele passa a estudar 

a posição do adjetivo em relação ao substantivo a que se liga. Essa análise não nos interessa, 

já que nos é impossível visualizar esse tipo de relação no cinema. A figura da inversão, no 

entanto, a que Cohen chega a partir desse exame, aparece sim no universo fílmico, mesmo 

que com uma natureza muito diversa da natureza gramatical que a figura tem na poesia verbal. 

A inversão no cinema pode ser realizada em relação ao tempo. Uma ordem bastante 

respeitada no cinema de narrativa clássica é a ordem cronológica dos fatos. Algo que acontece 

pela manhã é mostrado antes de algo que acontece à tarde. Ora, uma inversão nessa ordem 

constitui um desvio. O flashback e o flashforward (ou até mesmo o foreshadowing) são 
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mecanismos utilizados para realizar essa inversão de caráter temporal. A pura inversão 

temporal, no entanto, é apenas um recurso narrativo, que não revela, por si só, uma figura. É 

preciso que exista o segundo momento, a metáfora, a redução metafórica, para que a figura se 

concretize. Cohen diz que a inversão gera uma transformação na significação dos termos, que 

ela entrega os conteúdos mentais na ordem em que se produzem (COHEN, 1974. p. 158). 

Assim, transpor um elemento posterior para uma posição de anterioridade significa dar maior 

importância a ele, o que, no caso da relação causa/efeito, termina por inverter os papéis, como 

se o efeito (que é percebido como fora-de-lugar quando há essa inversão) fosse o gerador da 

causa. 

Na teoria de Cohen, o desvio é o elemento básico. Diz ele que seria necessário provar 

que não há poesia sem desvio e que não há desvio sem poesia. Quanto ao primeiro ponto, ele 

diz que seria necessário esgotar a poética, determinando todas as figuras possíveis (COHEN, 

1974. p. 161). Todas as figuras, no entanto, têm um princípio básico: o desvio e a redução 

metafórica. Um poema é um texto em verso. Essa é uma definição que segue a história da 

poética mundial e o conhecimento comum a respeito desse tipo de texto. A Ilíada é um poema, 

embora seja épico. Existem poemas sem figuras, poemas que não são textos poéticos, mas 

apenas textos escritos em versos; ou seja, textos que podem possuir o primeiro grau das 

figuras, a rima, a aliteração, a versificação como um todo, mas não possuir a redução 

metafórica. O poético é resultado do uso da figura como um todo, e pode aparecer tanto em 

poemas quanto em romances, em contos, ou até fora da literatura, como, por exemplo, no 

cinema. Quanto ao segundo ponto, Cohen diz que basta lembrar que a violação do código não 

é suficiente para o surgimento do poético. O absurdo, o nonsense, também é violação do 

código, mas não constitui poesia. Na poesia (verbal, visual, etc.), o desvio é um erro cometido 

de propósito para obter sua própria correção (COHEN, 1974. p. 162 e 163). Ora, acreditamos 

que existe desvio redutível metaforicamente não só na poesia verbal, mas no cinema, na 

pintura, nas artes em geral, e até mesmo em campos não artísticos, como a publicidade. O 

problema do desvio redutível na publicidade é a significação, que não surge a partir da 

redução. Na publicidade, ocorre o desvio e a consequente redução apenas para que surja o 

sentido verdadeiro do texto, que tem como objetivo convencer o consumidor de algo 

relacionado ao produto. Assim, existe apenas um sentido no texto publicitário (pode haver 

duplo sentido, mas apenas para revelar o sentido objetivado pelo texto). 

A posição de desvio mais a sua redução resultam num elemento duplamente 

significativo. Cohen diz que o significante remete para o referente, que é o objeto real, no 
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sentido referencial, ou para o “correlato subjetivo do objeto”, que é o sentido poético 

(COHEN, 1974. p. 163 e 164). Para Cohen, esse sentido poético é “afetivo” (ou “emotivo”). 

O termo “afetivo” (bem como o termo “emotivo”) provoca(m) uma ligação direta com a 

função emotiva de Jakobson, por isso não seguimos essa nomenclatura. Preferimos o termo 

“conotação”, seguindo os formalistas russos. O próprio Cohen fala de conotação e denotação, 

mas diz que, tendo ambas o mesmo referente, elas “se opõem no plano psicológico: a 

denotação designa a resposta cognitiva e a conotação a resposta afetiva” (COHEN, 1974. p. 

165). Mais uma vez discordamos do uso do termo “afetivo”. Preferimos, inclusive ao termo 

“conotação”, o termo “significância”, que já revela, para nós, sua natureza de sentido poético, 

surgido a partir da confluência entre forma e conteúdo. A representação afetiva, para Cohen 

(assim como a significância, para nós), não é um efeito exclusivo do poema. Diz Cohen: 

 

Outras artes e a própria natureza são capazes de induzi-la, e é por isso que na 
nossa introdução reservamos a possibilidade de uma poética das coisas. Mas 
o poema é pelo menos o seu introdutor mais eficaz, e por essa razão 
podemos chamar “poético” o modo de consciência do qual ele é o 
instrumento privilegiado. (COHEN, 1974. p. 166). 

 

Ora, a natureza, até onde conseguimos imaginar, não pode provocar desvios da linguagem 

comum, pois ela é a linguagem comum por excelência. Cohen fala aqui, claro, apenas da 

representação afetiva, mas acreditamos que o modo como se chega ao sentido poético é tão 

importante quanto (ou até mais importante que) o próprio sentido poético. Se a natureza pode 

levar à resposta afetiva como sentido poético, ela não pode chegar a uma significância, pelo 

menos não do mesmo modo que a poesia verbal ou fílmica. Esclarecemos: se acontecer de um 

objeto aparecer na natureza junto a outro e essa união suscitar uma significância, isso não 

passa de um mero acaso, ao contrário do poético na arte, em que há um artista por trás da 

criação dos significados. 

Cohen diz que a figura é um conflito função-sentido. Diz ele que 

 

O sentido denotativo torna o termo incapaz de exercer a função que a frase 
lhe confere. Mas a conotação toma o lugar da denotação enfraquecida. Então, 
o acordo dos termos atua no plano conotativo. Uma espécie de “lógica 
afetiva” dá norma à frase poética. (COHEN, 1974. p. 170). 
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Além da impertinência, da inconseqüência e da redundância, a rima, o metro, o ritmo, etc. 

também obedecem à concordância através do sentido conotativo. No caso da rima, por 

exemplo, como já vimos, semelhança de sons indica semelhança de sentidos. No entanto, para 

ser poético, deve haver um sentido conotativo. Ou seja: semelhança de sons em palavras que 

tenham semelhança de sentido denotativo não gera poesia (talvez sim, mas um pouco 

enfraquecida). O mesmo deve ser observado no cinema. Em uma cena em que haja um corte 

do Sol para a Lua, por exemplo, existe uma semelhança denotativa entre as duas imagens, 

pois ambas revelam astros. Pode existir poesia, mas enfraquecida por essa semelhança prévia. 

Seria preciso, no entanto, um sentido conotativo surgir desse encontro, para que o poético se 

concretizasse. 

Até aqui, usamos dois termos próprios de Riffaterre (1987) indiscriminadamente, sem 

levar em conta o que o autor diz sobre eles, ou seja, sem levar em conta os conceitos dele, e 

criando aqui os nossos. O primeiro desses conceitos foi o de agramaticalidade. A 

agramaticalidade, para Riffaterre, está diretamente ligada à representação da realidade, ou 

mímesis. Para ele, a realidade pode ser distorcida por uma gramática ou léxico desviantes, o 

que ele chama de “agramaticalidade” (RIFFATERRE, 1987. p. 2). As agramaticalidades 

ameaçam a mímesis, pois elas revelam um universo distorcido, que não condiz com o nosso 

universo, se tomado como norma. Essa quebra da mímesis revela a significância (o segundo 

termo usado por nós indiscriminadamente), que é uma unidade formal e semântica, que inclui 

os índices da obliquidade (RIFFATERRE, 1987. p. 2 e 3). Existem três tipos de obliquidade: 

deslocamento (quando um signo muda de um sentido para outro, como na metáfora e na 

metonímia); distorção (quando existe ambigüidade, contradição, ou nonsense); e criação 

(quando o espaço textual serve como princípio organizacional, como acontece com a simetria, 

a rima, etc.). (RIFFATERRE, 1987. p. 2). Essas obliquidades também ameaçam a mímesis. 

Nosso uso dos termos “agramaticalidade” e, principalmente, “significância”, não condiz 

perfeitamente com os conceitos de Riffaterre (não levamos em conta, por exemplo, a “matriz” 

na discussão da significância de Riffaterre). Acreditamos, no entanto, que deixamos claros 

nossos próprios conceitos, e é a partir deles que trabalharemos nos capítulos seguintes. 

Pelo que vimos até aqui, há dois caminhos para se atingir o poético: no primeiro deles, 

uma semelhança formal entre dois elementos revela um estranhamento, e a partir dessa junção 

surge uma significância, gerada do encontro entre a forma e o conteúdo, significância tal que 
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apaga o estranhamento; no segundo, um desvio (ou agramaticalidade) da linguagem revela um 

estranhamento, e uma posterior redução metafórica faz o desvio desaparecer, redução tal que 

induz um sentido conotativo (a significância). Ora, o primeiro tipo nos parece ser um modelo 

específico do segundo, pois a semelhança formal entre os elementos é um desvio, uma 

agramaticalidade. No que diz respeito ao cinema, como veremos, tal princípio tem respaldo 

nos filmes e no seu modo de utilização dos recursos poéticos. 
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II. DA TEORIA CINEMATOGRÁFICA À POESIA DO CINEMA 

 

1. O CINEMA DE POESIA 

 

As teorias fílmicas (ao contrário das poéticas, que fundamentam nosso trabalho) são 

esparsas e raramente encerram algo de concreto a respeito do poético fílmico. Não existe uma 

teoria poética fílmica, o que nos restringe a pequenos comentários em um ou outro texto 

teórico de cinema, ou a textos que falam desse ou daquele filme especificamente 

(recentemente tem-se estudado a poética fílmica de modo embrionário), sem que se constitua 

uma verdadeira teoria. Jacques Aumont diz que a “teoria da poesia cinematográfica é [...] rara, 

difícil, excepcional, singular” (AUMONT, 2004, p. 91). Não podemos, então, nos apoiar em 

uma teoria para que possamos determinar o que há de poético em um filme 33. A única 

tentativa de criar uma teoria sobre o poético no cinema, o “Cinema de Poesia” de Pasolini, 

não satisfaz as necessidades do próprio cinema quanto a seus recursos poéticos. Esse tipo 

específico de cinema foi proposto por Luis Buñuel e, pela primeira vez com esse nome, 

Cinema de Poesia, por Pier Paolo Pasolini. Frequentemente ligado ao sonho, o Cinema de 

Poesia tem sido pouco e superficialmente comentado, ou estudado somente na área fílmica 

(sem que se faça uma correlação direta com a poesia verbal). 

Em seu artigo “Cinema de Poesia”, Pasolini investiga as diferenças entre o literário e o 

cinematográfico. Para ele, enquanto o escritor tem o trabalho de tirar as palavras como de um 

dicionário e usá-las de uma maneira específica, o cineasta, não existindo dicionário de 

imagens, deve fazer um trabalho duplo: primeiro, ele deve retirar a imagem do mundo sem 

sentido e lhe dar um sentido individual no mundo; depois, ele deve adicionar seu sentido 

específico, tal qual o escritor faz. 

O próprio Pasolini reconhece, no entanto, que uma espécie de dicionário de imagens 

do cinema foi estabelecida: 

 

                                                           
33 Atualmente, algumas pesquisas têm sido feitas nessa área. No Brasil, podemos citar Eduardo Peñuela Cañizal, 
Maria Esther Maciel e Erika Savernini. 
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É verdade que um tipo de dicionário do filme, isto é, uma convenção, foi 
estabelecido durante os últimos cinquenta anos de filme. Essa convenção é 
estranha pela seguinte razão: ela é estilística antes de ser gramatical. 
(PASOLINI, 2005. p. 170).34 

 

Dessa forma, as imagens que nasceram no cinema de forma estilística, com seu 

sentido próprio em determinada obra, passaram a ser usadas em vários filmes da mesma 

maneira, de modo que seu sentido deixou de ser específico, passando a ser geral, comum. 

Assim, recursos expressivos que nasceram como parte do estilo de um autor se tornaram 

sintagmas comuns a todos. 

De qualquer modo, as imagens pertencem a um patrimônio cultural de determinada 

sociedade, e têm um sentido geral, que tem seu lugar no filme, da mesma forma que o sentido 

geral de uma palavra tem seu lugar em um poema. 

No entanto, para Pasolini, a diferença entre o “léxico” do cinema e o léxico da 

literatura está nos termos abstratos, pois as imagens nunca são abstratas. Pasolini ignora o fato 

de que algumas imagens se tornam abstratas depois do uso contínuo35, como por exemplo, 

uma lareira queimando, que, já é lugar-comum no cinema, é usada para significar “paixão”. 

As imagens, no cinema, não são por si só abstratas, mas, dependendo do contexto em que são 

colocadas, podem tornar-se abstratas, ou melhor, podem criar sentidos abstratos. 

Para Pasolini, todas essas colocações deveriam provar que a linguagem do cinema (no 

geral) é a da poesia, mas, na verdade, diz ele, tem sido a da prosa. 

 

Tudo isso deveria, em conclusão, fazer pensar que a linguagem do cinema é 
fundamentalmente a “linguagem da poesia”. Ao invés disso, historicamente, 
na prática, depois de algumas tentativas que foram imediatamente 
eliminadas, a tradição cinematográfica que se desenvolveu parece ser a da 
“linguagem da prosa”, ou pelo menos a da “linguagem da prosa narrativa”. 
(PASOLINI, 2005. p. 172).36 

 
                                                           
34 “It is true that a kind of dictionary of film, that is, a convention, has established itself during the past fifty 
years of film. This convention is odd for the following reason: it is stylistic before it is grammatical.” (As 
traduções dos textos de Pasolini são minhas.). 
35 Na verdade ele não ignora, mas imagina que isso venha a acontecer somente mil anos no futuro. 
36 “All this should, in conclusion, make one think that the language of cinema is fundamentally a ‘language of 
poetry’. Instead, historically, in practice, after a few attempts which were immediately cut short, the 
cinematographic tradition which has developed seems to be that of a ‘language of prose’, or at least that of a 
‘language of prose narrative’.” 
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Como o próprio Pasolini ressalta, o processo lógico e ilustrativo da prosa tem sido 

usado no cinema como um todo. Essa tradição que se formou, de um cinema mais direcionado 

à linguagem referencial (ao prosaico, segundo Pasolini), nos leva a pensar o filme como sendo 

também objetivo. A prosa do filme é determinada através de imagens, e as imagens são 

normalmente, e têm sido quase sempre no cinema de narrativa clássica, objetivas. Mas, como 

o filme deve, assim como todas as obras de arte, ter seu significado expressado da maneira 

específica do autor, ele é, ao mesmo tempo, subjetivo. Como diz Pasolini: 

 

Resumindo, o cinema [...] tem uma dupla natureza: ele é tão extremamente 
subjetivo quanto objetivo (a tal ponto que ele alcança um destino naturalista 
incomparável e esquisito). Os dois momentos da natureza acima citada estão 
intrinsecamente entrelaçados e não podem ser separados sequer em 
laboratório. (PASOLINI, 2005. p. 173).37 

 

Dessa forma, as imagens num filme possuem seu significado objetivo, mas também 

demonstram um significado específico, subjetivo, próprio da obra. Isso acontece porque, 

como argumenta André Bazin, existe uma “ambiguidade imanente ao real”, princípio que, 

segundo Bazin, deve ser respeitado pelo cinema (apud AUMONT, 1995. p. 72). Essa visão de 

Pasolini, que parece ser geral, não se configura, no entanto, como uma visão do cinema como 

um todo, e sim, de aspectos específicos de um Cinema, um cinema mais direcionado à poesia, 

pois a maioria das suas colocações não pode ser aplicada ao cinema tipicamente 

hollywoodiano. 

Antes de Pasolini, Luís Buñuel já havia falado sobre um tipo de cinema que poderia 

hoje ser chamado “Cinema de Poesia” (embora ele não tenha usado esse termo). Para ele, um 

dos elementos essenciais à obra de arte é o mistério: “aos filmes falta, em geral, o mistério, 

elemento essencial a toda obra de arte.” (BUÑUEL, 1983. p. 335). 

Esse mistério, que é parte do Cinema de Poesia, no entanto, não se assemelha ao 

mistério de fácil solução, como o do filme noir ou dos filmes policiais em geral, ou dos 

suspenses hollywoodianos. O mistério do Cinema de Poesia não se resolve, ele permanece 

mistério, e sua solução não é importante, e também não cabe numa resposta curta e “seca”. O 

                                                           
37 “In short, cinema [...] has a double nature: it is both extremely subjective and extremely objective (to such an 
extent that it reaches an unsurpassable and awkward naturalistic fate). The two moments of the above-mentioned 
nature are closely intertwined and are not separable even in the laboratory.” 
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mistério do Cinema de Poesia, então, está sempre associado a outros elementos do universo 

discursivo, a exemplo da metáfora, e não se situa apenas no universo da fábula. 

Outros aspectos dos quais trata Buñuel, quando fala a respeito do Cinema de Poesia, 

são o tempo e o espaço: 

 

O tempo e o espaço tornam-se flexíveis, prestando-se a reduções ou 
distensões voluntárias; a ordem cronológica e os valores relativos da duração 
deixam de corresponder à realidade; a ação transcorre em ciclos que podem 
abranger minutos ou séculos; os movimentos se aceleram. (BUÑUEL, 1983. 
p. 336) 

 

Buñuel fala aqui a respeito da relação do cinema com o sonho, que seria, para ele, o 

caminho mais direto a um Cinema de Poesia. 

É bom deixar claro que esse Cinema de Poesia é ainda cinema narrativo. Não se trata 

de forma alguma de uma diferenciação radical, em que um cinema seria narrativo (o Cinema 

de Prosa) e o outro não (o Cinema de Poesia). Pasolini explicita isso, deixando claro que 

desde que pensou em Cinema de Poesia, já o fazia diante de um cinema narrativo. 

 

Quanto a mim, continuo a acreditar no cinema que narra, isto é, na 
convenção através da qual a montagem escolhe as partes significativas e 
válidas a partir dos planos-seqüência infinitos que poderiam ser rodados. 
Mas eu fui também o primeiro a falar explicitamente de um “cinema de 
poesia”. No entanto, ao falar de um cinema de poesia, eu sempre quis falar 
de poesia narrativa. A diferença seria de técnica: em vez da técnica narrativa 
do romance, de Flaubert ou de Joyce, a técnica narrativa da poesia. 
(PASOLINI, 2005. p. 251).38 

 

A técnica narrativa da poesia se centra muito na subjetividade, aspecto importante para 

o cinema de poesia. Mesclando dois conceitos distintos, o da câmera subjetiva no cinema e o 

do discurso indireto livre na literatura, Pasolini cria a câmera subjetiva indireta livre. O 

                                                           
38 “As for me, I continue to believe in a cinema which narrates, that is, in the convention through which the 
editing chooses the meaningful and valid parts from the infinite sequence shots which can be shot. But I have 
also been the first to speak explicitly of a “cinema of poetry”. However, speaking of a cinema of poetry, I always 
meant to speak of narrative poetry. The difference was a technical one: rather than the narrative technique of the 
novel, of Flaubert or of Joyce, the narrative technique of poetry.” 
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discurso indireto livre é a aparição da voz da personagem como inserida na voz do narrador. 

A câmera subjetiva é o discurso direto no cinema, ela se iguala ao olhar de uma personagem 

da diegese. Na subjetiva indireta livre (que seria para Pasolini equivalente ao discurso indireto 

livre na literatura), o mundo interno da personagem é contaminado pelo mundo externo, 

objetivo; assim, mundo objetivo e mundo subjetivo se mesclam, fazendo com que a 

experiência da personagem se mostre no objeto retratado, no mundo retratado. 

Mas nem todas as formas de fazer com que o subjetivo de uma personagem afete o 

objetivo da realidade do filme são poéticas. Já se tornou comum no cinema apresentar 

alterações de câmera, como uma câmera tremida, imagens desfocadas, iluminação alterada, 

com escurecimento ou clareamento (fade in, fade out), em cenas em que a câmera assume a 

visão de uma personagem mentalmente afetada de alguma forma, como quando acorda, 

quando desmaia, quando está doente, sob o efeito de drogas, etc. Esse tipo de recurso já foi 

absorvido completamente pelo cinema, e por seus espectadores, de forma que se configura 

como parte da linguagem comum dos filmes. Mas, é bom lembrar, esses recursos só são 

linguagem comum quando usados nas situações acima descritas; no entanto, se usados em 

situações não-comuns ao cinema tradicional, podem apresentar-se como linguagem poética. 

Conforme Pasolini, no filme que é parte do Cinema de Poesia, a “câmera indireta livre” 

 

[...] pode ser irregular e aproximada – muito livre, resumindo, já que o 
cineasta faz uso de um “estado da mente psicologicamente dominante no 
filme”, que é o de um protagonista doentio, anormal, com a finalidade de 
tornar o filme uma mimese contínua, que permite ao autor uma grande 
liberdade estilística provocativa e anômala. (PASOLINI, 2005. p. 182).39 

 

A possibilidade de se interpretar a obra de várias formas é um dos pontos principais do 

Cinema de Poesia. Assim como toda obra de arte, a multiplicidade de significados é que faz 

com que um filme se defina como objeto artístico. Essa característica do Cinema de Poesia se 

iguala ao conceito de Umberto Eco de obra de arte. Para Eco, a obra de arte é “um objeto 

dotado de propriedades estruturais definidas, que permitam, mas coordenem, o revezamento 

das interpretações, o deslocar-se das perspectivas.” (ECO, 1988. p. 23).  

                                                           
39 “... may be irregular and approximate – very free, in short, given that the filmmaker makes use of the 
‘dominant psychological state of mind in the film’, which is that of a sick, abnormal protagonist, in order to 
make it a continual mimesis which allows him great, anomalous, and provocative stylistic freedom.” 
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Outro cineasta a falar da relação entre cinema e literatura foi Jean Epstein. Ele fala da 

aproximação entre o cinema e a literatura, mas pelos seus comentários fica óbvio que ele não 

trata da literatura em geral, e sim, da poesia. Epstein (1983. p. 270 a 275) enumera alguns 

tipos de estéticas que seriam, para ele, as responsáveis pela proximidade entre o cinema e a 

linguagem (para nós, ele fala, na verdade, da linguagem poética, não da linguagem geral). As 

mais importantes, nos parece, são a estética da sugestão e a estética de metáforas. Quanto à 

estética de sugestão, diz respeito ao fato de que tanto num poema quanto num filme (do que 

seria o Cinema de Poesia), as imagens, as ideias, os sentidos são sugeridos. “Não se conta 

mais nada, indica-se. O que permite o prazer de uma descoberta e de uma construção. Mais 

pessoal e sem entraves, a imagem se organiza.” (EPSTEIN, 1983. p. 271). Quanto à estética 

de metáforas, diz respeito às metáforas visuais do cinema, que se igualam às metáforas dos 

poemas. 

 

Abel Gance foi o primeiro a ter ideia da metáfora visual. A não ser 
por uma lentidão que a falseia e um simbolismo que a mascara, é uma 
descoberta. 

O princípio da metáfora visual é exato na vida onírica ou normal; na 
tela, ele se impõe. (EPSTEIN, 1983. p. 273) 

 

Eduardo Peñuela Cañizal concilia o pensamento de Pasolini com o de Epstein 

atestando que ambos 

 

situam a poesia numa esfera que não cabe no relato, entendido como 
ordenação do discurso fílmico imposta pela lógica sequencial dos 
enunciados narrativos. Ao contrário, o efeito poético parece ter sua origem 
na ordem que determina o arranjo das imagens que desvendam os sentidos 
ocultos do mundo ou, quem sabe, das imagens que colocam no mundo 
sentidos que se ocultam no homem e em seus modos de manipular as 
linguagens. (CAÑIZAL, 1986. p. 355) 

 

Esses trabalhos a respeito de um Cinema de Poesia, embora tenham ideias que nos 

sejam caras, não podem ser utilizados como teoria para exame do poético em um filme. Daí a 

necessidade de criar uma teoria mais próxima da realidade da poesia no cinema, procurando 

não um tipo de cinema que se aproxime da poesia verbal, mas recursos fílmicos que se 
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aproximem dos recursos utilizados na poesia verbal, sem que se determine qualquer tipo de 

filme propício à utilização desses recursos, e sim, examinando apenas os recursos em si. 

 

2. OS TRÊS GRAUS DE SENTIDO 

 

Tentaremos examinar aqui algumas teorias fílmicas, mas apenas o que delas nos 

interessa, de modo que o princípio organizacional de nosso texto são os próprios aspectos do 

cinema (seus recursos) que, vez ou outra, se mostram poéticos em determinados filmes. Nesse 

sentido, o livro A Linguagem Cinematográfica, de Marcel Martin, mostra-se o mais adequado 

a um modelo estrutural da discussão de aspectos fílmicos. Nele, Martin faz um percurso pelos 

elementos do cinema, discutindo como esses elementos constroem significado num filme. A 

maioria desses significados construídos no filme são referenciais, mas vez ou outra é possível 

relacionar os mecanismos desses elementos fílmicos à linguagem poética. Além disso, muitas 

vezes Martin faz referência direta à poesia ou ao poético, quando diz, por exemplo, que a 

linguagem fílmica se aproxima da linguagem poética “em que as palavras da linguagem 

prosaica se enriquecem com múltiplos significantes potenciais” (MARTIN, 2005, p. 25); ou 

que a imagem cinematográfica “está carregada de ambiguidade quanto ao seu sentido, de 

polivalência significativa” (MARTIN, 2005, p. 33). Também nos é caro o livro Estética e 

Semiótica do Cinema, de Yuri Lotman, pois nele temos uma ligação entre nosso primeiro 

capítulo e o atual, pois Lotman examina a linguagem cinematográfica tendo sempre como 

base uma semiótica geral, muitas vezes comparando o cinema à literatura. Podemos ver, por 

exemplo, como o conceito de “desvio”, que vimos no primeiro capítulo a partir de Cohen, está 

implícito em seu livro. Diz ele: 

 

A linguagem cinematográfica apresenta duas tendências. Uma, que 
se baseia na repetição dos elementos e na experiência cotidiana ou artística 
dos espectadores, cria um sistema de expectativas. A outra, que perturba em 
certos pontos (mas sem o destruir!) este sistema de expectativas, põe em 
relevo no texto nós semânticos. Encontra-se, pois, na base das significações 
cinematográficas um deslocamento, uma deformação das sucessões, das 
propriedades ou da aparência habituais das coisas. (LOTMAN, 1978, p. 60). 
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Ora, enquanto o sistema de expectativas diz respeito ao sentido referencial, a quebra 

do sistema (seguindo o caminho que tomamos junto a Cohen no Capítulo I) diz respeito a um 

desvio da linguagem, que vai gerar um sentido poético. 

Embora Martin também fale de vários sentidos, sua ideia de significado não-

referencial (e por extensão, de significado poético) não é a mesma que defendemos. Diz ele: 

 

[...] a imagem de um mendigo diante da montra de uma pastelaria 
tem um significado, que ultrapassa a simples representação. 

Existe então uma dialética interna da imagem: o mendigo e a 
pastelaria entram em relação dialética, de onde surge a significação pela 
aproximação. Existe ainda uma outra dialética externa, fundada sobre as 
relações das imagens entre eles, quer dizer, sobre a montagem, noção 
fundamental da linguagem cinematográfica; confrontado, por intermédio da 
montagem, com a imagem de um prato de sopa, do cadáver de uma mulher e 
de um bebé sorridente, o rosto impassível de Mosjoukine parece modificar a 
sua expressão, passando do apetite à dor e à ternura: trata-se do célebre 
efeito Koulechov. De forma análoga, se a imagem de um rebanho de ovelhas 
demonstra só por si aquilo que ela mostra, passa a ter um sentido muito mais 
exacto quando é seguida pela cena de uma multidão a sair do metropolitano 
(“Modern Times” – Tempos Modernos). (MARTIN, 2005, p. 33, 34) 

 

Para ele, como podemos perceber nessa citação, o confronto do mendigo com a pastelaria leva 

a um sentido não-referencial. No nosso entendimento, o sentido é referencial. Vejamos: a 

ideia que surge desse confronto é a de que o mendigo está com fome; ora, faz parte da diegese 

do filme, e da cena, o mendigo estar com fome, e é bastante claro que isso pertence apenas ao 

mundo do filme, fechando-se como um sentido criado para aquele momento específico do 

filme e para a construção da personagem, e não a um sentido “maior” a respeito da fome, ou 

algum sentido mais profundo dentro do filme, que saia dos limites da cena. No confronto 

entre o rebanho de ovelhas e a multidão, no entanto, o sentido é outro. Não é apenas o sentido 

dentro do filme que acontece no confronto: tanto a multidão quanto o rebanho estão lá, 

andando para onde quer que seja, porém, surge daí uma ideia extra-fílmica: somos todos 

ovelhas (metaforicamente falando). Obviamente, a ideia de que somos ovelhas faz parte da 

discussão temática do filme Tempos Modernos, não estando fora dele, mas apenas fora da 

diegese. O efeito Koulechov, citado por Martin, encerra o mesmo grau de “criação” de 

significado que o exemplo “mendigo-pastelaria”. A diferença não está no modo de criar o 
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significado, mas na natureza do significado que é criado (referencial ou poético)40. Até agora, 

são dois os modos citados por Martin para a criação de significado no cinema: um confronto 

de dois elementos no mesmo plano; um confronto de dois elementos em planos distintos. No 

nosso entendimento, ambos são exemplos de montagem, embora o primeiro deles seja 

montagem interna (composição), e o outro, externa (junção). 

Desde já, podemos adiantar nossa ideia de criação de significado no cinema. 

Percebemos três níveis: no primeiro deles, o sentido não só é referencial, mas faz parte da 

sintaxe comum do cinema (o rosto de um homem é mostrado, olhando para um ponto fora da 

imagem; em seguida, é mostrado um objeto, resultado: o homem está olhando para aquele 

objeto); no segundo, é criado um sentido referencial que vai um pouco além da sintaxe 

comum, ou seja, cria-se uma ideia a partir da sintaxe fílmica, mas uma ideia que faz parte da 

diegese da obra, da narrativa em si, e se limita a determinar algo dentro da cena em que se dá 

(como no caso do efeito Koulechov ou da relação mendigo-pastelaria); no terceiro caso, a 

ideia criada vai além da narrativa do filme, sai da diegese, e parte para discussões além da 

obra (caso do confronto rebanho-multidão), ou ainda dentro da obra, mas comentando algo 

fora da cena, algo mais profundo a respeito do filme ou da personagem (como veremos no 

capítulo seguinte). O que acontece nesse terceiro grau, como veremos em capítulo posterior, é 

que a forma significa. Lotman afirma: 

 

Na mensagem artística [...] a própria língua é portadora de informação. 
A escolha deste ou daquele tipo de organização do texto é imediatamente 
significante relativamente ao conjunto da informação transmitida. 
(LOTMAN, 1978, p. 120). 

 

Christian Metz nos dá um bom exemplo da diferença entre os primeiro e segundo 

graus de criação de sentido e o terceiro (ele usa os termos denotação e conotação): 

 

Existe uma imagem célebre de Que viva México de Eisenstein, que 
representa os rostos torturados e no entanto calmos de três peões enterrados 
até os ombros e que os cavalos dos opressores espezinharam. Bela 

                                                           
40 Quanto ao modo como o sentido é criado, ou seja, quanto à parte formal da figura, podemos dizer que existe 
uma diferença no fato de que enquanto o elemento que gera apenas sentido figurativo não possui quebra de 
linguagem, o elemento que gera sentido tanto figurativo quanto poético, sim. Lotman diz que “O elemento 
significante [...] é sempre a transgressão de uma expectativa”. (LOTMAN, 1978, p. 61). 
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composição triangular: assinatura bastante conhecida do grande cineasta. A 
relação denotativa fornece aqui um significante (três rostos) e um significado 
(sofreram, morreram). É o “motivo”, a “estória”. Expressividade natural: a 
dor lê-se nos seus rostos, a morte na sua imobilidade. Vem sobrepor-se aqui 
a relação conotativa, onde começa a arte: a nobreza da paisagem estruturada 
pelo triângulo dos rostos (= forma da imagem) expressa o que o autor, pelo 
seu estilo, queria que ela “dissesse”: a grandeza do povo mexicano, a certeza 
de sua vitória final, um certo amor louco, no nórdico, por esse esplendor 
ensolarado. Expressividade estética, portanto. E, no entanto, ainda “natural”: 
é de modo muito direto que esta grandeza selvagem e forte emana de uma 
composição plástica onde a dor se torna beleza. Duas linguagens, entretanto, 
coexistem nesta imagem, já que se encontram dois significantes (lá: três 
rostos num espaço; aqui, um espaço triangular delimitado pelos rostos) e 
dois significados (lá: sofrimento e morte; aqui: grandeza e triunfo). 
Observamos, como é natural, que a expressão conotada é mais “ampla” que 
a expressão denotada, ao mesmo tempo que deslocada em relação a ela. 
(METZ, 2007, p. 97, 98). 

 

 Pensando num filme como um todo, e não em momentos específicos, é virtualmente 

impossível determinar se a obra, no todo, busca o primeiro, o segundo, ou o terceiro caminho 

para a criação de sentido. Os três métodos são comuns a todos os filmes, um ou outro em 

maior ou menor grau, mas ainda assim os três (talvez seja possível um filme usar apenas os 

dois primeiros métodos de criação, mas a verificação disso é trabalho hercúleo). Obviamente, 

o filme que usar o terceiro método de criação de sentido quase inteiramente terá um fio 

narrativo mínimo, pois quanto mais as imagens criam significado fora do filme, menos criam 

dentro dele, na narrativa41. De qualquer modo, sendo impossível encontrar um filme que se 

utilize apenas do primeiro método de criação de sentido, o resultado é a própria natureza do 

cinema, que é a de ser arte. Daí por que Marcel Martin afirma que 

 

[...] o sentido das imagens pode ser controverso, tal e qual como o das 
palavras, e poderá dizer-se que cada filme tem tantas possibilidades de 
interpretação quantos forem os espectadores. (MARTIN, 2005, p. 34) 

 

                                                           
41 Um bom exemplo disso é o “resumo” de 2001: uma odisséia no espaço, que um fã fez com imagens do 
próprio filme, que recontam toda a “história” do filme em cinco minutos. Isso é possível por causa da grande 
quantidade de planos e cenas do filme que constroem sentido fora da diegese, o que torna o sentido referencial 
(sempre existente junto ao não-referencial) inútil. É bom lembrar que os tempos mortos são também 
responsáveis pela diminuição do tempo da história (basta pensar nos filmes de ação, que muitas vezes têm cenas 
de perseguições, tiroteios e lutas que tomam quase o filme inteiro, deixando a parte narrativa em segundo plano. 
Na verdade, se se pensar no propósito mor dos filmes de ação, a parte narrativa sem ação pragmática é o que 
constitui realmente tempo morto). 



C A P Í T U L O  I I  | 73 
 

 É impossível negar, no entanto, que existem filmes que dizem mais dentro deles 

mesmos do que fora, da mesma forma que existem filmes que falam mais no mundo do que 

na sua própria diegese. O cinema de narrativa clássica, por exemplo, procura evitar equívocos, 

anular possibilidades variadas de interpretação, deixando o mais claro possível para o 

espectador “o que ele quer dizer”42. Mesmo assim, ainda é possível interpretar um filme 

extremamente referencial de maneira diferente da óbvia (ou seja, de uma maneira não 

referencial, nem que seja um caso de superinterpretação 43 ). Um caso famoso de uma 

interpretação diferente da óbvia é o do monólogo de Quentin Tarantino (na verdade, de seu 

personagem) no filme Vem dormir comigo (Sleep with me, 1994, de Rory Kelly), sobre Top 

Gun – Ases Indomáveis (Top Gun, 1986, de Tony Scott). Na interpretação tarantiniana, Top 

Gun é na verdade um filme sobre um homem que se vê entre o lado homossexual e o lado 

heterossexual; sendo assim, o filme conteria, como subtexto, uma temática gay44. 

Para Martin, no entanto, é possível evitar erros de interpretação (o que não quer dizer 

que também não é possível errar – mesmo que seja um erro consciente –, como aparentemente 

é o caso de Tarantino-Top Gun). Diz Martin: 

 

[...] a imagem, apesar da sua exactidão figurativa, é extremamente maleável 
e ambígua ao nível de sua interpretação. Mas seria errado partir daqui para 
cair num agnosticismo injustificado: é perfeitamente possível evitar qualquer 
erro de interpretação procurando uma crítica interna (referência ao filme 
enquanto totalidade significante que nunca pode ser inteiramente equívoca) e 
externa (a personalidade do realizador e a sua concepção do mundo podem 
indicar a priori o sentido da sua mensagem) do documento fílmico. 
(MARTIN, 2005, p. 34) 

 

                                                           
42 O que o filme quer dizer, não o autor. Podemos dizer que os sentidos plausíveis de uma obra ficam entre a 
poética da composição e a estética da recepção. Os sentidos de um texto não podem estar no extremo da pura 
intenção do autor nem no extremo oposto, o da superinterpretação. 
43 O conceito de superinterpretação é de Umberto ECO (1993). 
44 O monólogo levanta vários pontos interessantes em relação a essa possível temática gay do filme Top Gun: o 
fato de Maverick (personagem de Tom Cruise) só se interessar pela moça do filme quando a vê vestida como 
homem (inclusive com uma jaqueta igual à de Iceman – Val Kilmer no filme); o fato de Maverick ir à casa da 
moça, tomar banho, e ir embora, sem sequer tentar nada com ela; além das frases no final do filme, quando 
Iceman diz para Maverick  que ele pode ser seu wingman (co-piloto) quando quiser, e Maverick responde que ele 
também pode ser o seu. Ora, diante do fato do wingman ser aquele que fica atrás do piloto no jato que eles usam 
(e pensando na temática gay), fica claro que existe aí um convite sexual – tanto que, no monólogo, o texto foi 
intencionalmente alterado para “you can ride my tail, anytime” (algo como “você pode cavalgar meu rabo 
quando quiser”). E isso sem que o monólogo mencione outras razões para a interpretação homoerótica, como o 
caso do nome da moça do filme ser Charlie, um nome tipicamente masculino. 
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Não vem ao caso, para nós, a personalidade do realizador na determinação do sentido num 

filme. Claro que o cinema chamado “de arte” tem vários exemplos de obras que são 

construídas nitidamente por um artista, o diretor, que impõe sua visão de mundo ao sentido 

que quer compor no filme, mas nosso estudo do poético não requer, em um primeiro 

momento, determinar uma poética pessoal de um autor específico, mas sim, uma poética 

fílmica geral. 

Porém, quanto aos aspectos interno ou externo do sentido do filme, podemos ver um 

paralelo entre o que Martin diz e o que dissemos acima acerca dos três graus de sentido num 

filme. A diferença entre nosso entendimento e o de Martin estaria no que concerne ao grau 

segundo, o do sentimento (ou dramático), que, para ele, ao que parece, é externo, enquanto 

para nós é interno45. Parece-nos, no entanto, que levando em conta a diegese do filme, fica 

claro que os dois primeiros graus são internos, podendo ser externo apenas o terceiro. 

 

Deste modo a imagem reproduz o real, depois, num segundo grau e 
eventualmente, afecta os nossos sentimentos e, finalmente, num terceiro 
grau e sempre facultativamente, toma uma significação ideológica e moral. 
(MARTIN, 2005. P. 35) 

 

Os graus são um pouco diferentes, a nosso ver. Quanto ao primeiro, este coincide 

perfeitamente com o que Martin defende. É preciso lembrar, no entanto, que a semelhança do 

cinema com a realidade é aparente, e ele só se afirma como arte quando “trai” essa 

semelhança. Yuri Lotman diz que 

 

O cinema assemelha-se ao mundo que nós vemos. O reforço desta 
semelhança é um dos factores constantes da evolução artística do cinema. 
Mas esta semelhança é traiçoeira, como as palavras estrangeiras que se 
parecem foneticamente com as da língua materna: o diferente mascara-se de 
idêntico. Cria-se uma compreensão aparente onde não há verdadeira 
compreensão. Só teremos a convicção de que o cinema não é a cópia servil e 
mecânica da vida, mas uma reconstituição activa em que as semelhanças e as 
diferenças se organizam em processos de conhecimento intenso, por vezes 
dramático, da vida, depois de termos compreendido a sua linguagem. 
(LOTMAN, 1978, p. 14, 15). 

                                                           
45 Como veremos a seguir, o segundo grau de sentido, embora interno ao filme, pode ser externo à cena, de modo 
que gera sentidos mais profundos no filme. 
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A linguagem cinematográfica se confirma justamente na criação dos outros graus de sentido, 

o segundo e o terceiro. 

O segundo grau de sentido, para nós, diferentemente do que afirma Martin, além de 

ser interno, tem uma natureza um pouco diferente: diz respeito não a um sentimento que é 

criado no espectador, mas a um sentimento criado na cena (ou no plano, ou na sequência), 

afete ou não o espectador; no caso da relação mendigo-pastelaria, por exemplo, o importante é 

o sentido de “fome” (mas fome apenas do mendigo) que é criado pelo plano, e não uma 

possível “pena” sentida pelo espectador em relação ao mendigo (podemos sentir pena de um 

homem sendo espancado, mas isso não é criação de sentido). Quanto ao terceiro grau, 

esperamos deixar claro nosso entendimento ao longo desta tese. 

Devemos lembrar que as imagens não possuem um grau ou outro de criação de sentido, 

mas sim, na maioria das vezes, dois ou mais graus, sendo, nos casos de imagem poética, tanto 

referencial quanto não-referencial. Jacques Aumont lembra o pensamento de Tarkovski a esse 

respeito: 

 

Tarkovski parte de uma tradição da imagem cuja origem se encontra na 
teoria do ícone. A imagem é sempre concebida com dupla face: um lado 
representativo, que a puxa em direção ao mundo (e constitui sua garantia 
referencial), e um lado metafórico, que é sua parte propriamente criativa (e 
constitui sua garantia artística). Portanto, para começar, a imagem é uma 
“imagem” no sentido retórico assimilada por Tarkovski [...] à metáfora, à 
substituição de uma coisa por outra. (AUMONT, 2004, p. 63 e 64). 

 

 O fato de o poético no cinema ser algo específico (não fazendo parte de um filme 

inteiro, mas aparecendo pontualmente aqui e ali, nessa ou naquela imagem, nessa ou naquela 

relação entre imagens), e contido em maior número apenas em poucas produções, não faz 

dessas obras as melhores ou as mais cinemáticas. Existem inúmeros outros mecanismos de 

criação de sentido (que pertencem ao segundo grau aqui citado) no cinema que não utilizam 

os princípios poéticos aqui estudados, mas que revelam uma linguagem específica do cinema 

e merecem o status de mecanismos artísticos (ou mecanismos poéticos). Como veremos no 

Capítulo III, nos mecanismos de criação de sentido de segundo grau e de terceiro, a 

linguagem é colocada no patamar de conteúdo. Como diz Lotman: 
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Em arte [...] a relação entre a linguagem e o conteúdo das mensagens 
transmitidas não é a mesma que nos outros sistemas semióticos: a linguagem 
aqui também é conteúdo, tornando-se por vezes o objecto da mensagem. 
(LOTMAN, 1978, p. 181). 

 

3. ELEMENTOS DA IMAGEM 

 

A criação de sentido num filme é feita a partir de vários fatores. Yuri Lotman afirma 

que 

 

A iluminação, a montagem, a combinação dos planos, a mudança de 
velocidade, etc. podem dar aos objectos reproduzidos no “écran” 
significações suplementares: simbólicas, metafóricas, metonímicas, etc. 
(LOTMAN, 1978, p. 60). 

 

No que diz respeito à imagem isoladamente, examinaremos os seguintes elementos: 

enquadramento, tipo de plano, angulação, e movimento de câmera. 

De modo geral, chamamos de “planificação” ou “composição da imagem” a junção de 

enquadramento, tipo de plano e angulação. Obviamente, existe um jogo entre a composição 

da imagem e os movimentos de câmera, que aparecem para alterar o estabelecido nessas três 

instâncias prévias. Porém, para efeitos didáticos, tentaremos, na medida do possível, examinar 

cada um desses aspectos de forma independente. 

 

3.1. Enquadramento 

 

Basicamente, o enquadramento diz respeito ao que fica dentro do plano e o que fica 

fora. Segundo Yuri Lotman: 

 



C A P Í T U L O  I I  | 77 
 

Um dos elementos fundamentais do conceito de plano é a delimitação 
do espaço artístico. Assim, antes mesmo de definir este conceito, podemos 
sublinhar o essencial: para reproduzir uma imagem visível e móvel da vida, 
o cinema segmenta-a. (LOTMAN, 1978, p. 47) 

 

Martin separa em dois níveis a escolha do que mostrar: no primeiro deles está a 

escolha da matéria a ser filmada, que para nós diz respeito a um processo do roteiro e da 

direção de arte, e que Martin chama de “estádio elementar do trabalho criador no cinema” 

(MARTIN, 2005, p. 45); no segundo nível, o do enquadramento, é feita a organização do 

conteúdo da imagem (um recorte visual da matéria a ser filmada). 

Martin elenca os modos de criação de sentido no filme a partir do enquadramento. Diz 

ele que em relação ao enquadramento é permitido: 

 

1- deixar determinados elementos da acção fora do enquadramento [...]; 
2- mostrar apenas um pormenor significativo ou simbólico [...]; 
3- compor arbitrariamente e de maneira pouco natural o conteúdo do 

enquadramento [...]; 
4- modificar o ponto de vista normal do espectador [...]; 
5- jogar com a terceira dimensão do espaço (a profundidade de campo) 

para dele tirar efeitos espectaculares ou dramáticos [...]. (MARTIN, 2005, p. 
45, 46.) 

 

Desses cinco modos de articulação do enquadramento acima citados, acreditamos que apenas 

três são modos gerais de criação de sentido no enquadramento. O primeiro deles diz respeito à 

elipse, que, quanto ao enquadramento, está relacionada ao que fica fora da imagem (que seria 

o ponto 1 como descrito por Martin). O segundo deles seria a sinédoque, a apresentação de 

um detalhe que revele o todo (ponto 2 em Martin). E o terceiro seria análogo ao primeiro, diz 

respeito aos casos em que o que não é mostrado não fica fora do plano, fica na verdade 

escondido por um objeto que não deixa o espectador ver algo (ponto 3 em Martin, que só se 

deixa compreender através do exemplo que ele dá: o rosto da jovem chorosa é barrado por 

uma haste horizontal). Quanto aos pontos 4 e 5, ambos são parte do que chamamos de tipo de 

plano ou angulação, e não enquadramento. O ponto 4 diz respeito a um elemento de 

angulação: o plano “picado” é o exemplo de Martin; enquanto o ponto 5 diz respeito à 
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profundidade de campo, que, em essência, é um problema geral de planificação. 46  O 

enquadramento nos deixa então com três modos de articulação: elipse de enquadramento; 

sinédoque; e câmera interrompida. 

 A questão principal do enquadramento, assim, reside sobre o fato de mostrar algo e 

esconder algo. Em cada plano existe o que está no campo e o que fica no extra-campo. O 

modo mais comum de articulação dessas instâncias é a metonímia, em que apenas um detalhe 

é mostrado para revelar o todo. Lotman esclarece: 

 

O “écran” é limitado pelo seu perímetro e pela sua superfície. Para 
além dos seus limites, o mundo do cinema não existe. Ocupa no entanto a 
superfície do “écran” de tal modo que se tem constantemente a ilusão de que 
estes limites podem ser vencidos. O meio fundamental de luta contra o 
perímetro do “écran” é o grande plano. O detalhe retirado do conjunto, 
substituindo o conjunto, torna-se uma metonímia. (LOTMAN, 1978, p. 141). 

 

3.2. Tipos de Plano 

 

Não cabe aqui citar todos os tipos de plano que existem ou podem existir. Como bem 

diz Marcel Martin, os planos são 

 

numerosos e, de resto, raramente unívocos: um plano geral de uma paisagem 
pode muito bem enquadrar uma personagem em primeiro plano, sendo 
possível distribuir actores a distâncias diferentes; ver-se-á que a 
profundidade de campo é um elemento importante da realização. (MARTIN, 
2005, p. 47). 

 

É necessário saber que o tipo de plano diz respeito à distância entre a câmera e o objeto (o 

assunto filmado) e, por extensão, à distância focal da objetiva usada (profundidade de 

campo)47. A ideia principal que surge daí é que, por exemplo, um plano americano se iguala a 

                                                           
46 Martin cita ainda, em nota de rodapé, o caso do som, cujo ponto de origem pode ser colocado dentro ou fora 
do plano. Essa é uma questão, não resta dúvida, do uso de elipse, mas que diz respeito ao tópico som, e não 
enquadramento. Discutiremos esse problema no tópico adequado. 
47 A profundidade de campo é um elemento de composição do plano. Ao focar dois objetos, a câmera os coloca 
juntos em destaque; se um deles aparece desfocado, digamos uma personagem, isso pode criar variados sentidos; 
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outro plano americano, ou seja, coloca seus objetos em igualdade, enquanto um primeiro 

plano não iguala seu objeto a um outro filmado em plano médio. Os planos funcionam, então, 

no sentido de igualar seus objetos ou de desequilibrar a relação entre eles. Obviamente, o tipo 

de plano tem relação intrínseca com o enquadramento; em um close há muita matéria deixada 

de fora do plano, o que diz respeito à composição, e, logo, ao enquadramento. 

 Para Lotman 

 

Quando vemos em grande plano mãos que ocupam todo o “écran”, nunca 
dizemos: “são as mãos de um gigante, são mãos enormes”. A dimensão neste 
caso não significa de maneira nenhuma tamanho, revela sim a importância e 
o destaque que tem este detalhe. (LOTMAN, 1978, p. 52). 

 

Quando se trata da criação de sentido (principalmente de terceiro grau), o que é deixado de 

fora pode ser tão importante quanto o detalhe que é mostrado. Na elipse, pode-se construir 

uma metonímia, em que tanto o detalhe quanto o todo são necessários para a construção do 

sentido. 

 

3.3. Angulação 

 

Os ângulos de filmagem são virtualmente infinitos, pois são inúmeras as 

possibilidades de ângulos em três dimensões48. Os mais básicos, no entanto, são: o que reflete 

o ponto de vista do espectador (como se fosse na altura dos olhos e sem inclinação); o plongée 

(conhecido também como picado – inclinação de cima para baixo); o contre-plongée (ou 

contrapicado – inclinação de baixo para cima); e os planos inclinados, que seriam variações 

do plano regular (ou também dos planos plongée e contre-plongée). Enquanto o 

enquadramento diz respeito a “o que filmar”, a angulação responde a “como filmar”. A 

escolha de ângulo também afeta o enquadramento, ao mostrar uma pessoa de costas, por 

                                                                                                                                                                                     
de forma básica, a figura humana desfocada deixa de ser a pessoa, para ser uma pessoa. A mudança de foco 
também pode criar significado; tradicionalmente, a mudança de foco revela uma mudança de interesse da 
narrativa ou da descrição. 
48 Uma modificação de apenas um grau já é o suficiente para mudar o ângulo; no entanto, não se constitui como 
uma mudança significativa na tipologia dos ângulos cinematográficos. 
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exemplo, escolhe-se não mostrar seu rosto. Esse tipo de ângulo, embora tecnicamente seja 

igual ao ângulo mais tradicional (pois fica na altura do olho humano e sem inclinações), 

transforma o sentido da imagem, pois a escolha de não mostrar o rosto deve ter significado na 

cena (mesmo que seja um significado de primeiro ou segundo grau, como no caso de não se 

mostrar o rosto do vilão do filme para que o público não saiba quem ele é). A criação de 

sentido pelos ângulos se dá referencialmente (ou até no segundo grau de criação de sentido), e 

só pode significar no terceiro grau em conjunto com outros mecanismos (enquadramento, tipo 

de plano, etc.). 

 Vejamos o que diz Martin a respeito dos planos plongée e contre-plongée: 

 

O plano contrapicado (o assunto é fotografado de baixo para cima, 
colocando-se a objectiva abaixo no nível normal do olhar) dá em geral uma 
impressão de superioridade, de exaltação e de triunfo, porque engrandece os 
indivíduos e tende a magnificá-los, recortando-os no céu até os envolver 
numa auréola de neblina. 

[...] 

O plano picado (filmagem de cima para baixo) tem tendência para tornar o 
indivíduo ainda mais pequeno, esmagando-o moralmente ao colocá-lo no 
nível do solo, fazendo dele um objecto levado por uma espécie de 
determinismo impossível de ultrapassar, um brinquedo do destino. 
(MARTIN, 2005, p. 51). 

 

Nesse sentido, a altura da câmera em relação ao mundo também significa. O filme E.T. – O 

Extraterrestre (E.T.: The Extra-Terrestrial, 1982, de Steven Spielberg) possui grande número 

de planos filmados na altura do olhar de uma criança, de modo a mimetizar o olhar das 

crianças que ficam amigas do E.T., bem como do próprio E.T. [F019]; o mesmo processo foi 

utilizado em O Iluminado (The Shining, 1980, de Stanley Kubrick), nas cenas em que a 

criança é foco da ação [F020]. Esses ângulos se igualam a uma câmera subjetiva no que tem 

de aproximação da visão da câmera com o olhar do sujeito dentro do filme, da personagem. Já 

os planos picado e contrapicado parecem mais um comentário do autor a respeito da 

personagem, o que se coloca no segundo grau de criação de sentido. O que importa para a 

câmera que assume o ponto de vista da personagem não é apenas mimetizar seu olhar, mas 

transformar o mundo de acordo com o olhar daquela personagem. 
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3.4. Movimento de câmera 

 

Martin elenca sete modos de expressão fílmica para os movimentos de câmera.  

 

A – Acompanhamento de uma personagem ou de um objeto em movimento 
[...]; 

B – Criação da ilusão de movimento de um objeto estático [...]; 

C – Descrição de um espaço ou de uma acção possuindo um conteúdo 
material ou dramático único e unívoco [...]; 

D – Definição de relações espaciais entre dois elementos da acção [...]; 

E – Acentuar dramaticamente uma personagem ou um objeto destinados a 
representar uma função importante no desenrolar da acção [...] ou 
constituindo uma imagem choque [...]; 

F – Expressão subjetiva do ponto de vista de uma personagem em 
movimento [...]; 

G – Expressão da tensão mental de uma personagem [...]. (MARTIN, 2005, 
p. 55, 56) 

 

Como o próprio Martin revela, os movimentos A, B e C são puramente descritivos, enquanto 

os outros, para ele, têm um valor dramático. No nosso entendimento, todos os tipos de 

movimento aqui citados podem ser puramente descritivos (referenciais), ou podem assumir 

valor dramático (segundo grau de sentido), ou até criar sentido poético. O acompanhamento 

de uma personagem, por exemplo, pode vir a significar de várias formas. Se a personagem 

está, por exemplo, seguindo alguém, esse movimento de câmera que a acompanha revela que, 

por um lado, a câmera nos faz focalizar a atenção na pessoa que está sendo seguida, de forma 

que nos colocamos ao lado da personagem, e, por outro lado, a câmera nos leva a uma 

proximidade com a personagem, gerando uma identificação com ela; o resultado disso é que a 

câmera segue a personagem com a mesma curiosidade que ela tem, dando profundidade 

dramática à cena (no caso, o “sentimento” gerado aqui – segundo grau de sentido – é a 

curiosidade). O mesmo pode ocorrer com os outros movimentos descritivos, assim como com 

os outros tipos de movimento elencados por Martin. Não importa, na verdade, se o 

movimento da câmera acompanha a personagem, se ela se coloca no ponto de vista da 

personagem, ou se leva o espectador a prestar atenção em determinado objeto (a expressão 
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subjetiva da personagem, por exemplo, pode ser feita sem movimento de câmera). Interessa-

nos realmente como os movimentos de câmera podem significar dentro dos três graus que 

especificamos aqui. 

 As relações de sentido que a montagem cria podem ser geradas também pelos 

movimentos de câmera. Um travelling lateral, por exemplo, pode criar uma relação entre dois 

objetos análoga à relação criada na montagem. O movimento de câmera, na verdade, pode 

fazer exatamente o que a montagem faz, e o faz com frequência: organiza o material filmado 

numa ordem determinada, seja por razões narrativas, dramáticas, ou poéticas. Martin 

reconhece essa possível “função de montagem” do movimento de câmera: 

 

Ao lado destas funções descritiva e dramática, pode definir-se uma terceira, 
evidenciada nos filmes de Alain Resnais e Jean-Luc Godard, e que se 
poderia qualificar de função rítmica. Em “À Bout de Souffle” (O Acossado), 
a câmara, perpetuamente móvel, cria uma espécie de dinamização do espaço, 
o qual, em vez de permanecer como um quadro rígido, se torna fluido e vivo: 
as personagens têm o aspecto de ser arrastadas num movimento balético 
(quase se poderia falar de uma função coreográfica da câmara na medida em 
que é ela que dança); por outro lado, modificando a cada instante o ponto de 
vista do espectador, os movimentos incessantes da câmara desempenham um 
papel análogo ao da montagem e acabam por conferir ao filme um ritmo 
próprio que é um dos elementos essenciais do seu estilo. (MARTIN, 2005, p. 
57) 

 

Martin ainda nos lembra, a respeito dos movimentos de câmera, que eles “valem 

muitas vezes muito simplesmente pela sua beleza pura, pela presença viva e envolvente que 

conferem ao mundo material e também pela intensidade irresistível do seu lento e longo 

desenvolvimento” (MARTIN, 2005, p. 58)49. 

Para falar sobre o significado dos movimentos de câmera, Martin os divide em três 

tipos gerais: travelling, panorâmica e trajetória. (MARTIN, 2005, p. 58). 

Os travellings podem ser divididos, num primeiro momento, em três tipos: horizontais, 

verticais, ou de profundidade, de acordo com o movimento que a câmera faz, sendo no eixo 

horizontal (da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda), ou no eixo vertical (de 

baixo para cima ou de cima para baixo), ou no eixo da profundidade (da frente para trás ou de 

trás para frente). Os travellings horizontais podem ser de dois tipos, do ponto de vista do eixo 
                                                           
49 Exemplo disso é o filme Limite, 1931, de Mário Peixoto. 
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ótico da câmera: travelling horizontal com eixo ótico horizontal, ou travelling horizontal com 

eixo ótico vertical. Da mesma forma, os travellings verticais podem também ser de dois tipos: 

travelling vertical com eixo ótico horizontal, ou travelling vertical com eixo ótico vertical. Os 

travellings no eixo da profundidade não podem alterar o eixo ótico, pois não existe a quarta 

parede fílmica (onde fica o espectador). Os travellings têm os papéis básicos de aproximação 

ou afastamento, ou deslocamento horizontal ou vertical. Os travellings de aproximação ou 

afastamento causam uma mudança no plano. Os travellings de deslocamento só podem 

encerrar mudança de plano se o cenário permitir (por exemplo: a câmera se desloca da 

esquerda para a direita numa paisagem, num plano geral, até que encontra um homem, que 

está próximo da câmera, transformando o plano, digamos, num plano americano). 

Martin faz um exame dos vários possíveis significados do travelling. São, na maioria 

das vezes, significados referenciais (de primeiro grau), sendo alguns de segundo grau 

(emocionais, dramáticos, fílmicos). Nenhum dos que Martin apresenta é de terceiro grau. 

Sabendo da impossibilidade de determinar todos os possíveis significados dos vários tipos de 

travellings, não tentaremos revisar o material de Martin, nem tentaremos compor o nosso. Por 

enquanto, interessa-nos o movimento de câmera no geral, e o que um movimento específico 

de um filme pode significar no plano específico em que aparece, apenas naquele filme. O que 

permanece desse breve estudo que fizemos aqui do travelling é que normalmente há uma 

atitude por parte do autor no uso do travelling, principalmente no que diz respeito à 

aproximação ou ao afastamento. Uma aproximação revela uma aproximação em relação a seu 

assunto, que é feita por parte do autor, mas que aproxima o espectador do objeto. O 

afastamento é exatamente o contrário, é um distanciamento do autor, e, consequentemente, do 

espectador, em relação a seu assunto. Os deslocamentos normalmente revelam um plano 

descritivo, ou servem para acompanhar uma personagem ou objeto (nesses casos, trata-se de 

sentido referencial). 

A panorâmica é uma rotação do eixo central da câmera sem que ela saia do lugar. A 

rotação pode ser horizontal ou vertical. Para Martin as panorâmicas podem ser descritivas, 

tendo “por finalidade a exploração de um espaço” (MARTIN, 2005, p. 65); expressivas, que 

encerram uma utilização da câmera de forma não realista e destinam-se “a sugerir uma ideia 

ou uma impressão: as panorâmicas circulares que sugerem a embriaguês” (MARTIN, 2005, p. 

66); ou dramáticas, que desempenham um papel direto na narrativa, tendo 
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como finalidade estabelecer relações especiais, ou entre um indivíduo que 
olha a cena e o objeto observado, ou então entre um ou mais indivíduos, por 
um lado, e um ou vários outros que observam, por outro lado: neste caso, o 
movimento dá uma impressão de ameaça, de hostilidade, de superioridade 
táctita (ver sem ser visto, por exemplo) por parte daquele ou daqueles para 
quem a câmara se dirige em segundo lugar. (MARTIN, 2005, p. 66) 

 

Ora, a nosso ver, tanto as expressivas quanto as dramáticas têm a mesma natureza, são de 

segundo grau. 

 A trajetória é a combinação de movimentos de travelling com panorâmicas. Não há 

como determinar tipos de trajetória, pois a câmera parece sempre livre e pode fazer 

movimentos os mais aparentemente aleatórios. A trajetória é a libertação final da imagem 

fílmica em relação ao modelo teatral do início do cinema. Da mesma forma que o travelling e 

a panorâmica, a trajetória pode apenas descrever o espaço, pode acompanhar uma personagem, 

pode criar relações espaciais entre personagens e objetos, pode significar dramaticamente e 

poeticamente. Nada na trajetória implica, no entanto, que exista um significado que só possa 

ser criado por ela. Todas as relações entre elementos num filme podem ser feitas com outros 

recursos aliados à montagem. Essas diferenças técnicas, porém, não interessam propriamente 

ao nosso estudo, pois o movimento específico em si basta para conduzir ao significado 

específico do plano, da cena, ou da sequência. Não há relações predeterminadas entre um tipo 

de travelling e um tipo de sentido ou um sentido específico. 

 Unidos, o enquadramento, o tipo de plano e a angulação podem ser chamados de 

“composição” (ou planificação). A composição teria então dois momentos: no primeiro, os 

objetos reais são colocados no cenário em conjunto com as personagens (junção de três 

elementos: cenário, objetos, personagens); no segundo, a câmera toma posição específica 

(enquadramento, tipo de plano, ângulo específico), recriando aquela imagem do mundo “real” 

na imagem fílmica. Tal construção poderia ser comparada à dupla articulação da linguagem, 

mas não seria obtida uma analogia funcional, já que as articulações no cinema não chegam 

jamais a unidades sem significado (mesmo os objetos isolados do conjunto têm um 

significado prévio). A respeito disso, Metz explica: 

 

Seria portanto mais certo dizer que o cinema enquanto tal não possui 
segunda articulação (nem primeira como veremos mais tarde), Mas o 
“cinema” enquanto totalidade [...] é um fenômeno muito mais amplo, no 
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interior do qual a linguagem cinematográfica não passa de uma camada 
significante entre outras. Nesta medida, não é absolutamente impossível que 
estas ou aquelas significações cinematográficas obedeçam a sistemas que 
oferecem, num ou noutro sentido, uma ou mais articulações. [...] 

 Em segundo lugar, é bom notar que as articulações no sentido 
lingüístico da palavra – ou seja, o que se chama de “dupla articulação” – não 
são os únicos tipos de articulações concebíveis. 

 É por estes dois motivos que se precisa diferenciar cuidadosamente 
duas afirmações: a primeira, que desenvolvemos neste trabalho, consiste em 
dizer que a linguagem cinematográfica em si não oferece nada semelhante à 
dupla articulação lingüística. A segunda, que não assumimos, consistiria em 
dizer: “O cinema não tem articulações”. 

[...] 

Lembremos também que no prefácio à sua obra Le cru et Le cuit 
(Plon, 1964, p.31 sobretudo), Claude Lévis-Strauss distinguia na obra 
pictórica – e podemos facilmente afirmar o mesmo em relação à obra 
cinematográfica – dois níveis principais de organização: por um lado os 
objetos representados no quadro, por outro a composição especificamente 
pictórica em que se organizam. Pier Paolo Pasolini, por sua vez, vê na 
mensagem cinematográfica, duas grandes classes de articulações, que até 
certo ponto lembram as que Claude Lévi-Strauss percebe na mensagem 
pictórica [...]. (METZ, 2007, p. 79, 80). 

 

Podemos concluir, a partir de Metz, então, que o cinema não possui uma dupla articulação 

lingüística50, mas que possui, sim, suas próprias articulações. São, então, duas as articulações 

fílmicas: os objetos, cenário e personagens isolados (como são os fonemas lingüísticos, com a 

diferença de que esses objetos têm significado por si sós, ao contrário dos fonemas); e as 

imagens fílmicas que são compostas pela união desses elementos (que são unidades 

significativas propriamente fílmicas). Deve-se levar em consideração, ainda, a junção das 

imagens fílmicas umas com as outras (o que pode ocorrer de duas formas: através da 

montagem de planos distintos – montagem propriamente dita; ou através da “montagem” num 

plano sequência, realizada a partir dos movimentos de câmera). O princípio que nos interessa 

realmente não é o das articulações, mas das junções em dois níveis: a composição da imagem 

(algo semelhante à primeira articulação da linguagem); e a montagem (seja ela realizada com 

movimento de câmera, seja com raccord)51. 

                                                           
50 Afinal, o cinema é “uma linguagem sem língua” (METZ, 2007, p. 82). 
51 Imaginemos dois casos: no primeiro, é mostrado o rosto de uma mulher e, depois de um corte, logo em 
seguida é mostrada uma flor; no segundo caso, é mostrado o rosto de uma mulher e então a câmera faz um 
movimento lateral até parar em uma flor. Ora, o efeito é o mesmo (a comparação metafórica da mulher com a 
flor), sendo diferente apenas o modo de realizá-lo: num, temos um corte, no outro, temos um movimento de 
câmera. 
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Devemos lembrar que estamos diante de dois tipos de montagem: montagem interna 

(composição) e montagem externa (montagem propriamente dita, seja com movimento de 

câmera, seja com cortes). Tanto na junção dos objetos dentro do plano quanto na junção das 

imagens umas às outras há criação de sentido. Lotman esclarece que, numa determinada 

composição, os objetos 

 

estão em correlação, formam uma relação significante cuja semântica não se 
reduz à soma mecânica dos objectos tomados um a um. Era nesse sentido 
que Eisenstein falava da composição do plano como de uma montagem. 
(LOTMAN, 1978, p. 104). 

 

4. ELEMENTOS DA MATÉRIA FÍLMICA 

 

Analisaremos aqui os seguintes elementos: iluminação; figurino; cenário; e cor. Esses 

elementos normalmente não constroem significado sozinhos, pois não fazem parte do uso da 

matéria fílmica, já que são a própria matéria. No entanto, é preciso notar que esses elementos 

são fundamentais na criação de sentido, já que uma diferença de iluminação, por exemplo, 

pode esconder uma semelhança física entre dois objetos, ou criar uma dessemelhança entre 

dois objetos parecidos. 

Para Martin, a iluminação constitui 

 

um factor decisivo de criação da expressividade da imagem. No entanto, a 
sua importância é desconhecida e o seu papel não se impõe directamente aos 
olhos do espectador inexperiente porque contribui sobretudo para criar a 
“atmosfera”, elemento dificilmente analisável; por outro lado, os filmes 
actuais manifestam, na maior parte das vezes, uma grande preocupação pela 
verdade na iluminação e uma concepção sã do realismo tende a suprimir o 
seu uso exacerbado e melodramático. (MARTIN, 2005, p. 71) 

 

A crescente preocupação com a “verdade” nos filmes atingiu (e ainda atinge) muito a 

iluminação. Nesse sentido, talvez seja o neo-realismo italiano o movimento mais exemplar 

desse uso realista da luz: focalizou-se na negação do uso dramático da iluminação. 
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É bem verdade que a iluminação contribui principalmente para a criação da atmosfera 

nos filmes, sobretudo se levarmos em conta certos tipos de filme, como noir ou 

suspense/terror. Os filmes do expressionismo alemão, por exemplo, utilizaram as sombras 

com muito esmero, e não para criar um mimetismo com nossa realidade, mas para criar a 

atmosfera do filme, bem como para construir personagens. É notável como no filme Nosferatu 

(Nosferatu, 1922, de F. W. Murnau) a sombra do vampiro é uma extensão da personagem, de 

modo que ela parece ser o próprio vampiro, uma criatura da noite, das sombras [F021]. A 

sombra também pode ser usada para engrandecer ou diminuir uma personagem. Nas cenas 

noir de perseguição, normalmente, são as sombras que determinam quem persegue e quem é 

perseguido, sendo o perseguidor a sombra maior. A sombra também pode ter o papel de 

fornecer uma câmera interrompida, barrando um elemento que não pode ser visto, seja por 

questões narrativas ou dramáticas (narrativa: o rosto do vilão não pode aparecer para não 

revelar quem ele é; dramática: o rosto horrível do monstro é escondido pelas sombras, para 

criar um impacto maior quando é revelado pela luz). A iluminação também já foi utilizada 

para servir como espelho da situação psicológica de uma personagem. As luzes por vezes são 

alucinantes, provocando na tela uma confusão mental que ilustra a confusão da personagem, 

esteja ela doente, drogada, morrendo, louca, etc. 

Martin cita dois exemplos que podem ilustrar perfeitamente o uso da iluminação na 

criação de sentido de segundo grau: 

 

a sombra de “M” (Matou), que se recorta no fundo do anúncio, onde se 
informa que a sua cabeça está a prêmio. [...] a sombra de Kane sobre o rosto 
de Susan, a qual simboliza a impotência da jovem para resistir à vontade do 
seu esposo tirânico. (MARTIN, 2005, p. 74). 

 

 Quanto ao figurino, é notável que, em sua grande maioria, ele serve apenas como 

identidade da personagem em relação à realidade; no entanto, pode ser usado, mesmo dentro 

desse modo “realista”, como espelho da própria personalidade da personagem. O figurino 

comumente se alia a outros elementos fílmicos para criar ambiência ou para construir 

dramaticidade. Para tratar dessa questão, Martin cita Lotte Eisner: 
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“o trajo nunca é um elemento artístico isolado. Deve ser considerado em 
relação com um determinado tipo de realização, a que pode acrescentar ou 
diminuir o efeito. Destacar-se-á do fundo dos diferentes cenários para 
valorizar gestos ou atitudes das personagens, segundo as suas aparências e as 
suas expressões. Significará qualquer coisa, por harmonia ou contraste, no 
agrupamento dos actores e no conjunto de um plano.” (apud MARTIN, 2005, 
p. 76) 

 

O figurino pode ser usado de forma bastante criativa, funcionando dentro do filme tanto 

cinematograficamente quanto poeticamente. Caso disso pode ser visto, por exemplo, no filme 

A Última Gargalhada (Der Letzte Mann, 1924, de F. W. Murnau), em que a roupa do porteiro 

se transforma numa personagem, refletindo a vergonha e o orgulho dela, dependendo do 

momento de sua vida [F022]. Certo uso simbólico do figurino criou tipos e modelos de 

personagens, como os gânsgster, por exemplo. Também em vários faroestes, em que o 

“mocinho” sempre aparece de branco e o bandido de preto, o figurino é usado de modo 

simbólico. 

 O mesmo papel do figurino pode ser atribuído ao cenário: o espelhamento da 

personagem. Obviamente, no caso do cenário, ele seria uma representação externa do interior 

da personagem. O cenário anda junto à iluminação na construção da ambiência do filme, e 

essa ambiência muitas vezes tem relação direta com a construção da personagem. Essa, no 

entanto, é apenas uma das possibilidades de uso do cenário. Martin elenca três tipos básicos 

de cenário, cada um com uma proposta diferente: realista; impressionista; expressionista 

(MARTIN, 2005, p. 78 a 85). 

O cenário realista procura imitar a realidade, e apenas isso. Ocupa-se de reproduzir os 

cenários de época com exatidão histórica ou reproduzir o mundo de forma realista, ou até usar 

apenas cenários reais, alcançando exatidão de semelhança com o real. 

Obviamente, o cenário real também pode ser usado de outras formas, como no modelo 

impressionista (que também pode criar seus próprios cenários), em que o mundo aparece 

refletindo o drama da personagem. O mundo real se torna, assim, um espelho do drama da 

personagem: a solidão, o desespero, da personagem principal de Profissão: Repórter 

(Professione: reporter, 1975, de Michelangelo Antonioni), é refletida pelo deserto real no 

mundo. 



C A P Í T U L O  I I  | 89 
 

Já o cenário expressionista, construído artificialmente, reflete o interior da personagem 

num nível mais subjetivo, espelhando de forma exagerada ou distorcida a verdade interior. 

Como diz Martin, “O expressionismo baseia-se numa visão subjetiva do mundo, expressa pela 

deformação e estilização simbólicas.” (MARTIN, 2005, p. 80). 

Os termos impressionista e expressionista são diretamente transferidos da pintura. Da 

mesma forma que nas artes plásticas, no cinema, essas modalidades artísticas são muito 

parecidas em suas ideias, mas diferentes em sua execução. Ambas buscam uma exteriorização 

do subjetivo, mas enquanto o impressionismo busca uma impressão do real por meio do 

subjetivo, o expressionismo busca uma expressão simbólica do subjetivo. 

É no expressionismo que o cinema encontra o uso mais simbólico do cenário. Filmes 

como O Gabinete do Dr. Caligari (Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920, de Robert Wiene) 

conseguem extrair do interior da personagem sua personalidade, sua alma, e transferi-la para o 

cenário, criando um mundo distorcido e deformado [F023]. É claro que tal método precisa de 

temas específicos. Cada tema, acompanhado de cada tipo de filme que se quer fazer, merece 

um cenário diferente para atingir seus objetivos. 

Essa dualidade cenário real x cenário criado pertence a um problema maior do cinema, 

o do realismo. Obviamente, em quase todos os filmes, o que existe é um certo realismo, pois 

as coisas existem, nem que seja no próprio filme apenas. Não cabe aqui discutir o que de um 

filme tem ou não espelhamento na realidade, pois o que nos interessa é a realidade criada para 

o filme, o realismo dentro do filme. Por outro lado, mesmo o filme mais “realista” tem seu 

universo completamente criado, pois ele só existe ali, na tela, sendo formado de todos aqueles 

pedaços de “realidade” que foram colocados juntos. A manipulação da realidade do filme, no 

entanto, é importantíssima para a construção de significado. Metz diz: 

 

Eis o que Eisenstein teria pretendido fazer, com isso é que ele sonhou 
sempre: tornar visível o ensinamento dos acontecimentos, chegar a que, 
graças à decupagem e à montagem, este ensinamento se tornasse ele próprio 
um acontecimento sensível. Daí seu horror ao “naturalismo”. A Rossellini 
que exclama: “As coisas estão aí. Por que manipulá-las?”, o soviético 
poderia ter respondido: “As coisas estão aí. É preciso manipulá-las”. Não é 
nunca o fluir do mundo que Eisenstein mostra, mas sempre, como ele disse, 
o fluir do mundo refratato através de um “ponto de vista ideológico”, 
inteiramente pensado, significante de fio a pavio. O sentido não basta, 
precisa acrescentar a significação. (METZ, 2007, p. 51, 52). 
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Outro elemento da matéria fílmica é a cor. Antes de existirem os filmes coloridos 

como os que conhecemos hoje, a cor era utilizada em pequenos filmes num processo de 

pintura das películas, algo meticuloso e trabalhoso, e que se acabou com brevidade. Ainda no 

período do preto e branco, houve também o uso das tinturas, que “coloriam” a película com 

uma cor uniforme – processo muito bem utilizado em América (America, 1924, de D. W. 

Griffith), em que, como diz Martin, “o azul representava a noite, o verde aplicava-se para as 

paisagens e, muito raramente, o vermelho era utilizado para os incêndios, catástrofes e 

revoluções.” (MARTIN, 2005, p. 86) [F024]. 

No período inicial do cinema colorido, no entanto, a cor era apenas mais um 

instrumento de proximidade com a realidade, e não constituía, assim, um elemento artístico 

verdadeiro. Segundo Lotman: 

 

Enquanto a cor se viu determinada pelas possibilidades técnicas da película e 
escapava ao controle do artista, não constituía uma realidade artística, já que, 
nos primeiros tempos, reduzia as possibilidades do realizador, em vez de as 
aumentar. Só quando a cor se tornou autônoma [...], e passou a depender 
simultaneamente do projeto e da escolha do realizador, é que penetrou na 
esfera da arte. (LOTMAN, 1978, p. 32) 

 

Assim, no cinema moderno, a cor pode ser usada artisticamente, inclusive como meio de 

“trair” a realidade, construindo um mundo muito mais atípico, muito mais irreal, do que o 

preto e branco. O filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (Le Fabouleux Destin 

d’Amélie Poulain, 2001, de Jean-Pierre Jeunet) recentemente comprovou isso, ao criar uma 

atmosfera de sonho, de magia, com o uso de cores fortes em padrões repetidos (verde e 

vermelho principalmente) [F025]. 

A cor já foi muito utilizada em contraste com o preto e branco e outras tonalidades, 

para construir um sentido simples: o da diferença de época, de estado mental, de construção 

do tempo narrativo (flashbacks), etc. Como diz Lotman: 

 

A uma imagem a preto e branco podem opor-se imagens com duas 
cores de tons diferentes (pode igualmente ter importância a sua intensidade) 
e imagens coloridas que oferecem por si mesmas coloridos ricos e variados. 
É evidente que as diferentes combinações destas possibilidades, mesmo no 
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âmbito de um só nível, oferecem uma grande quantidade de elementos 
expressivos ao realizador. (LOTMAN, 1978, p. 63). 

 

Podemos concluir, quanto à cor, junto a Martin, que 

 

é evidente que a cor pode ter um eminente valor psicológico e dramático. 
Parece portanto que a sua utilização, bem compreendida, pode não ser 
apenas uma fotocópia da realidade exterior, mas deverá preencher uma 
função expressiva e metafórica, tal como o preto e branco transpõe e 
dramatiza a luz. (MARTIN, 2005, p. 89). 

 

Todos esses elementos da matéria fílmica funcionam em conjunto uns com os outros e 

também com outros elementos fílmicos (enquadramento, planificação, angulação, 

movimentos de câmera, montagem, etc.) para construir significado, inclusive poético, como 

veremos em capítulo posterior. 

 

5. FIGURAS 

 

Martin elenca apenas duas figuras: as elipses e as metáforas. O cinema possui muito 

mais do que essas, mesmo que algumas delas estejam inclusas nas elipses e metáforas de 

Martin, como, por exemplo, a metonímia e o símbolo. Ao tratar das relações entre o som e a 

imagem, por exemplo, podemos lidar com a sinestesia. Outra figura que Martin esquece, a 

redundância, é lembrada por Lotman, que a ilustra muito bem. Diz ele: 

 

A repetição de um mesmo objecto no “écran” cria uma série rítmica, 
de tal forma que o signo do objecto começa a destacar-se do seu significado 
visível. Se a forma natural do objecto possui uma dada orientação ou está 
marcada por características tais como “closura-abertura”, “sombra-luz”, a 
repetição esbate as significações materiais e sublinha as significações 
abstractas, lógicas ou associativas. 

É esse o sentido das escadas e dos corredores em O Último Ano em 
Marienbad, dos corredores e das salas em O Processo de O. Welles, da 
oposição entre os quartos e os aviões em Angústia (La Peau douce) de 
Truffaut ou do exemplo, hoje clássico, das escadas do porto de Odessa e dos 
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canhões em O Couraçado Potemkine. As coisas que se repetem no cinema 
adquirem uma “expressão” que pode tornar-se mais significante do que a 
própria coisa. (LOTMAN, 1978, p. 83). 

 

Veremos várias figuras fílmicas (incluindo metáfora, metonímia, sinestesia e 

redundância) no Capítulo III. 

 

5.1. Elipses 

 

Podemos caracterizar as elipses em dois grandes grupos: as elipses de composição 

(que englobam em seu mecanismo, além do tipo de plano, o enquadramento, a angulação e a 

possível câmera interrompida), e as elipses de montagem. As elipses de planificação 

acontecem no interior da imagem, enquanto as de montagem acontecem entre uma imagem e 

outra (seja por movimento de câmera, seja por junção de planos - raccord). Tanto as elipses 

de planificação quanto as de montagem podem criar significado nos três graus: narrativo; 

dramático/emocional; ideológico/poético. 

Martin dá alguns exemplos genéricos de elipse, sem criar categorias, que são elipses 

narrativas ou dramáticas (na nomenclatura dos graus de criação de sentido). No entanto, ele 

cria duas grandes categorias de elipses (que não nos interessam enquanto categorias, mas 

cujos comentários são interessantes para este texto): as elipses de estrutura e as de conteúdo. 

Diz ele que as elipses de estrutura são “motivadas por razões de construção da 

narrativa, quer dizer, por razões dramáticas, no sentido etimológico da palavra.” (MARTIN, 

2005, p. 98). O exemplo mais típico acontece em vários filmes policiais, em que a identidade 

do assassino nunca é revelada. Para tanto, são usadas elipses de montagem e de planificação o 

tempo inteiro no filme. Tal caso pode ser observado na famosa cena do chuveiro em Psicose 

(Psycho, 1960, de Alfred Hitchcock), em que a identidade do assassino não é mostrada, sendo 

usadas elipses de vários tipos (enquadramento, plano, montagem, etc.) [F026]. Martin chama 

essas elipses também de objetivas, para contrapor às elipses subjetivas, que, diz ele, são as 

elipses de som. Acreditamos que as elipses de som podem ser várias e ter as mais variadas 

intenções. As que Martin expõe são elipses em que o som do filme em determinado momento 

é anulado por conta da personagem não ouvir aquele som, daí o nome de subjetivas. Assim, 
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quando o soldado tapa os ouvidos para não ouvir o barulho da batalha, a cena se torna 

silenciosa. Há, no entanto, um outro tipo de motivação para um elipse sonora. Na época do 

cinema mudo, impossibilitados de colocarem sons nos seus filmes, os cineastas precisavam 

fazer alguns sons serem notados através das imagens. Um caso bastante interessante de uma 

substituição de um som por uma imagem se dá em O Pensionista (The Lodger: A Story of the 

London Fog, 1927, de Alfred Hitchcock), em que o “som” dos passos do hóspede no andar de 

cima é apresentado no filme por uma espécie de vazio na imagem, que mostra os passos 

inquietos do homem vistos de baixo para cima, para indicar que eles estão sendo ouvidos 

[F027]. 

Já as elipses de conteúdo, para Martin, são “motivadas por razões de censura social.” 

(2005, p. 101).  Diz ele que 

 

Existem com efeito vários gestos, atitudes ou acontecimentos penosos ou 
delicados que o respeito pelos bons costumes e pelos tabus sociais não 
permite mostrar na tela. A morte, a dor violenta, certos ferimentos, as cenas 
de tortura ou de morte são, em geral, dissimuladas ao espectador e 
substituídas ou sugeridas por diversos meios. (MARTIN, 2005, p. 101) 

 

Ora, a censura muda com o tempo, assim como os “bons costumes” e os “tabus sociais”. O 

que Martin diz aqui pode ter sido verdade para certo tipo de filme (em geral filmes 

direcionados a grande público) e em certo momento da história do cinema, mas desde que 

Martin escreveu o livro de que ora falamos (a primeira edição é de 1955), o modo de mostrar 

a violência, a morte, o sexo, etc., mudou bastante. Além disso, se compararmos, por exemplo, 

a cena em que um homem mata o outro pisando na sua cabeça em Irreversível (Irréversible, 

2002, de Gaspar Noé) e em A Outra História Americana (American History X, 1998, de Tony 

Kaye), veremos que, no primeiro, que mostra graficamente a cabeça da vítima sendo 

esmagada, a cena se torna absurda e caricatural, perdendo força da violência, enquanto, no 

segundo, apenas a sugestão do ato choca muito mais, não se tornando caricatural e dando uma 

força maior à violência do ato [F028 e F029]. O que interessa nas elipses de conteúdo é o 

mesmo que nas elipses de estrutura: o que a ausência do elemento pode significar no filme, e 

em que grau ele significa (o que veremos em capítulo posterior mais detalhadamente). Por fim, 

devemos lembrar que as elipses podem ser de duas naturezas: podem ser puramente elípticas, 

ou podem ser de substituição (quando o elemento é ausente, mas aparece, de certa forma, 
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substituído por outro). No caso das elipses sonoras, por exemplo, é possível haver uma 

ausência do som, a substituição de um som por outro, e a substituição de um som por uma 

imagem (também pode haver substituição de uma imagem por um som, mas não se trata mais 

de elipse sonora). 

 

5.2. Metáforas 

 

Diz Martin que “o significado de uma imagem depende muito da confrontação com as 

que lhe estão próximas.” (2005, p. 117). Isso ocorre basicamente de duas formas: duas 

imagens confrontadas no mesmo plano; duas imagens confrontadas em planos subsequentes. 

O primeiro caso seria como no exemplo do mendigo no mesmo plano que a pastelaria, em que 

o significado de “fome” (o mendigo está com fome) surge da relação dos dois elementos 

postos lado a lado. No segundo caso (imaginemos), o mendigo seria colocado num plano 

sozinho, olhando para um ponto no extracampo, e então apareceria a imagem da pastelaria 

(também isolada), como sendo olhada pelo mendigo; nesse caso o significado de “fome” 

surge do confronto das duas imagens separadas, que só acontece por estarem em sequência. 

Esses dois mecanismos são utilizados para construir metáforas no cinema. Outro mecanismo 

que tem relação com esses é o de criar uma imagem que tenha relação não com um objeto 

(outra imagem) no próprio filme, mas fora dele, no mundo. O sentido surgido do confronto de 

duas imagens é uma sugestão, assim como quase toda imagem fílmica em essência. 

 

Tudo o que é mostrado na tela tem um sentido [exceto no caso do nonsense] 
e, geralmente, um segundo significado que pode não aparecer senão depois 
de nele se refletir: poder-se-á afirmar que qualquer imagem implica mais do 
que explicita” (MARTIN, 2005, p. 117). 

 

Como vimos, o sentido no cinema pode ter três graus, o que coloca o significado segundo, de 

que fala Martin, sob duas naturezas: dramático/emocional (segundo grau), ou 

ideológico/poético (terceiro grau), ambos sugeridos (implicados). Diz Martin: 
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A propósito da imagem fílmica poder-se-ia falar, na realidade, de um 
conteúdo aparente e de um conteúdo latente (ou ainda de um conteúdo 
explícito e de um conteúdo implícito), sendo o primeiro directamente legível 
e o segundo (eventual) constituído pelo sentido simbólico que o realizador 
quis dar à imagem, ou o sentido que o espectador por si próprio vê nela. 
(MARTIN, 2005, p. 118). 

 

Para nós, a segmentação inicial de Martin (em três graus) é mais interessante do que essa que 

prevê apenas dois. Obviamente, isso acontece porque o segundo grau de criação de sentido 

possui uma dupla natureza: ele é implícito, mas diretamente ligado à diegese do filme, à 

narrativa, de modo que ele fica entre o implícito e o explícito. Isso acontece por causa do 

modo como a narrativa cinematográfica evoluiu, construindo sua linguagem, sua sintaxe. Os 

sentidos que antes eram inteiramente implícitos, depois de absorvidos completamente pela 

linguagem do cinema, passaram a ser praticamente explícitos. Desse modo, ninguém duvida 

de que o mendigo está com fome, pois no confronto das imagens dentro do plano isso fica 

claro mesmo para o espectador mediano (aquele apenas um pouco acostumado com a sintaxe 

fílmica). No entanto, não existe um mecanismo que possa escolher quais confrontos criam 

sentido de segundo ou de terceiro grau. É necessário analisar as imagens com cuidado, pensar 

na cena como um todo, no contexto das imagens, e também no filme, além das relações do 

filme com o mundo exterior. Essa diferença de segundo para terceiro grau é um tanto 

subjetiva, e depende da capacidade de quem analisa o filme para compreender quando um 

sentido está apenas relacionado à narrativa do filme ou quando foge a ela. Os dois graus são 

extremamente cinematográficos, e o segundo grau é o que se chama de “cinema”, uma arte 

cinematográfica. O terceiro grau é tanto cinematográfico quanto literário, quanto pictórico, 

etc.52 

 Para Martin, as metáforas se dividem em metáforas plásticas, metáforas dramáticas e 

metáforas ideológicas. As metáforas plásticas “originam-se numa semelhança ou analogia de 

estrutura ou de tonalidade psicológica no conteúdo puramente representativo das imagens” 

(MARTIN, 2005, p. 119). São duas as possibilidades da metáfora plástica: o elemento com 

conteúdo puramente representativo pode estar inserido na diegese do filme ou fora dela. O 

segundo caso é pobre, pois não constrói a metáfora a partir de elementos presentes no mundo 

da obra, mas fora dele, o que representa uma tentativa forçada de construir significado a partir 
                                                           
52 Como veremos no capítulo seguinte, alguns sentidos de segundo grau, quando fogem à simples narrativa e 
revelam algo mais profundo a respeito da personagem ou da realidade do filme, tornam-se poéticos. Desse modo, 
o segundo grau de sentido pode significar apenas dentro da narrativa, permanecendo como segundo grau, ou 
pode ir além da narrativa e, embora ainda encarcerado na diegese da obra, ser poético, tornar-se terceiro grau. 
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do confronto de imagens. Nos exemplos de Martin podemos encontrar tal caso: “Em ‘Stachka’ 

(‘Greve’), Eisenstein coloca em paralelo os rostos dos informadores da polícia com nomes de 

animais e a imagem dos animais em questão” (MARTIN, 2005, p. 119). Ora, os animais não 

estão presentes no filme em canto algum, foram imagens incluídas ali simplesmente para 

compor a metáfora, como se o próprio mundo do filme fosse pobre e não pudesse construir 

significados por si só. Metáfora muito mais interessante encontramos no próprio Eisenstein: 

 

[...] pode-se diferenciar, do ponto de vista dos mecanismos expressivos, o 
sentido natural das coisas e dos seres (contínuo, global, sem significante 
distinto: a alegria no rosto de uma criança, por exemplo) – e a significação 
premeditada. Esta última seria inconcebível se não vivêssemos já no mundo 
do sentido; só é, porém, concebível como um ato de organização específico 
que redistribui o sentido: a significação gosta de recortar com precisão 
significados descontínuos que correspondem aos significantes discretos. Ela 
consiste por definição em informar um semantismo amorfo. No 
Encouraçado Potemkim, três diferentes estátuas de leão, filmadas 
separadamente, formarão, colocadas uma após a outra, um magnífico 
sintagma; teremos a impressão de que o animal-estátua se levanta; esperam 
de nós que vejamos aí, de modo unívoco, o símbolo da revolta operária. Não 
bastava para Eisenstein ter composto uma seqüência esplêndida, ele queria 
que se tornasse um fato de língua. (METZ, 2007, p.52). 

 

Ora, a diferença reside justamente aí: as estátuas estão colocadas na escadaria em que ocorre a 

revolta, ao contrário, por exemplo, do pavão em Outubro (Oktyabr, 1928, Sergei M. 

Eisenstein), que não existe no filme, não tem seu sentido natural, pois não é um pavão, é 

apenas um objeto de comparação com a personagem 53  [F030]. J. Dudley Andrew, 

examinando Jean Mitry, trata com clareza o exemplo do pavão em Outubro: 

 

Mitry pode agora atacar as metáforas como as usadas por Eisenstein em 
Outubro, onde num certo ponto ele interliga planos de um pavão com os de 
Kerensky. Como o pavão não pertence à lógica do mundo que se desvenda 
diante de nós, a comparação é puramente abstrata e não nos emociona, talvez 
até nos confunda. 

 Por outro lado, Mitry elogia a interposição entre Kerensky e um busto 
de Napoleão porque o busto é parte da decoração do palácio em redor de 
Kerensky. (ANDREW, 1989, p. 201) 

 

                                                           
53 Como diz METZ (2007, p. 141): “O símbolo deve ‘nascer do filme’”. 
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Quanto aos leões em O Encouraçado Potemkin (Bronenosets Potyomkin, 1925, de 

Sergei M. Eisenstein), é construída uma metáfora dupla: ao mesmo tempo em que metaforiza 

o levantar da revolta popular, metaforiza também a visão do povo como algo estático, que não 

pode se mover, não pode agir, através do uso da estátua. A estátua, no entanto, move-se, 

levanta-se, e a revolta tem início (eis uma bela construção de sentido de terceiro grau) [F031]. 

Quanto às metáforas dramáticas, elas “desempenham um papel mais directo na acção, 

trazendo consigo um elemento explicativo útil para a condução e a compreensão da narrativa.” 

(MARTIN, 2005, p. 119, 120). O próprio Eisenstein, cujo pensamento evoluiu e se modificou 

várias vezes ao longo dos seus anos de pesquisa, defende o uso de elementos internos para 

significar: 

 

Fragmento A (derivado dos elementos do tema em desenvolvimento) e 
fragmento B (derivado da mesma fonte), em justaposição, fazem surgir a 
imagem na qual o conteúdo do tema é corporificado da forma mais clara. 
(EISENSTEIN, 2002, p. 18). 

 

Não é necessário, no entanto, que os dois elementos estejam presentes na cena em questão, 

basta que eles pertençam ao universo criado no filme. Não queremos dizer com isso que no 

universo do filme Outubro não existam pavões, mas que os pavões não têm qualquer lugar 

naquele universo, não fazem parte do mundo criado ali, existindo apenas no mundo externo 

ao filme, sem fazer sequer parte do extracampo em momento algum. Béla Balázs também 

critica as metáforas como as construídas em Outubro. Andrew resume o pensamento dele 

sobre a questão: 

 

Balázs aceitava prontamente essas figuras do discurso no cinema que 
derivam naturalmente das próprias imagens. Ele analisou o trabalho de 
Eisenstein na última seção de O encouraçado Potemkin, onde uma analogia 
evidente é feita entre os homens no navio e os motores que movem esse 
navio. Ambos os termos da figura (os homens e o motor), nesse caso, 
nascem diretamente do tema e do enredo. A mente apreende a comparação, 
percebendo a relação presente no mundo que está sendo filmado. Mas isso é 
algo diferente da obstinada combinação de termos não-motivados 
dramaticamente, como a queda do czar e a derrubada da estátua, numa 
famosa cena de Outubro. (ANDREW, 1989, p. 100, 101). 

 



C A P Í T U L O  I I  | 98 
 

Um exemplo de como uma construção metafórica, tal como ocorre na literatura, pode 

ser poética, sem apelar para elementos exteriores à diegese do filme, encontra-se em Sua 

Majestade Minor (Sa Majesté Minor, 2007, de Jean-Jacques Annaud). No filme, Minor tem 

um encontro sexual com sua amada e cheira cada canto do seu corpo. Para cada local que ele 

cheira aparece em paralelo uma flor diferente que toma foco e brilha [F032]. As flores não 

estão presentes naquele exato local onde os dois estão, mas pertencem ao mundo bucólico em 

que os dois vivem. Além disso, em cena anterior, a amada passa óleos de plantas pelo corpo. 

Assim, ao mesmo tempo em que temos aí um sentido criado no filme, temos também um 

externo a ele: os cheiros que Minor sente são os cheiros das plantas cujo óleo ela usou em 

cada parte específica do corpo, e, ao mesmo tempo, as flores que aparecem são metafóricas, 

indicam algo além de “a mulher é uma flor”, algo como “a mulher é um jardim”, pois, 

formada de várias flores, ela supera a mera flor isolada, sendo cada parte do seu corpo uma 

flor diferente. Outro elemento que contribui para a criação de poesia nesse exemplo é o fato 

de as flores tomarem foco na imagem: por um lado, isso revela que Minor não identificou a 

flor exata até cheirar bem de perto, momento em que a flor toma foco e revela seu tipo 

específico (sentido no filme); por outro lado, somente na comparação com a mulher, a flor 

toma vida (revelada pelo tomar foco e pelo consequente brilho, que aumenta mais ainda a 

beleza da flor, como para mostrar a superioridade da mulher, passível de comparação apenas a 

uma flor mais bela que a normal). 

As metáforas dramáticas não diferem muito das plásticas. Os próprios exemplos que 

Martin dá ficam indecisos entre pura representação e utilidade narrativa. Não precisamos nos 

ater a tal divisão, pois utilizaremos, na nossa análise, outras categorias. 

 A finalidade da metáfora ideológica, diz Martin, “é causar na consciência do 

espectador uma ideia cuja força ultrapassa largamente o quadro da acção do filme e implica 

uma tomada de posição mais vasta acerca dos problemas humanos.” (2005, p. 120). Exemplo 

disso acontece em Tempos Modernos (Modern Times, 1936, de Charles Chaplin), que nos 

mostra “imagens de um rebanho de carneiros, depois de cenas de uma multidão a sair do 

metropolitano”. (MARTIN, 2005, p. 120) [F033]54. Existe aí uma comparação metafórica 

entre o rebanho e o povo, como se fosse esse, enquanto povo, enquanto massa, um grupo de 

animais irracionais sendo guiados sem saber por que e para quê. Tal metáfora foi reutilizada 

                                                           
54 Como vemos na cena, os carneiros aparecem antes da multidão. 
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para criticar a alienação do homem frente à Igreja, em O Anjo Exterminador (El Ángel 

Exterminador, 1962, de Luis Buñuel) [F034]. 

Deve ter ficado claro que para nós existem apenas dois tipos de metáfora: o primeiro 

seria o que Martin chama de metáfora plástica, mais o que ele chama de metáfora dramática, 

não havendo diferença importante entre elas; enquanto o segundo seria a metáfora ideológica. 

Martin trata ainda do que ele chama símbolos, o que nos parece apenas um tipo de 

metáfora, do qual já falamos, inclusive. Diz ele: “Existe símbolo propriamente dito quando o 

significado não surge do choque das duas imagens, mas reside na própria imagem.” 

(MARTIN, 2005, p. 123). Ora, é exatamente um dos tipos de metáfora de que já falamos (ou, 

como se percebe pelos exemplos de Martin, dois dos tipos): diz respeito àquelas metáforas em 

que os elementos da comparação estão presentes num plano só, e não dois (mas alguns 

exemplos de Martin são do tipo de metáfora em que uma imagem do filme é comparada a 

uma imagem do mundo, externa ao filme). Daí o fato de Martin elencar dois tipos de símbolos: 

composição simbólica da imagem (em que dois elementos se unem no mesmo plano para criar 

significado); e conteúdo latente ou implícito da imagem (em que a imagem possui uma 

semelhança com algo do mundo externo, ou, como prega Martin, com algo abstrato do mundo 

do filme). 

Quanto à composição simbólica da imagem: 

 

trata-se de uma imagem em que o realizador terá, mais ou menos 
arbitrariamente, reunido dois fragmentos de realidade para fazer brotar da 
sua confrontação um significado mais largo e mais profundo do que o seu 
simples conteúdo mental. (MARTIN, 2005, p. 123) 

 

Assim, Martin elenca as seguintes possibilidades: personagem mais cenário; personagem mais 

objeto; duas ações simultâneas; ação visual combinada com um elemento sonoro; inscrição 

sublinhando o sentido de uma ação ou de uma situação; e adição de um elemento exterior à 

ação. Todos esses tipos não passam de exemplos (que não exaurem os tipos possíveis de 

“composição simbólica da imagem”) de um mecanismo de que já tratamos: o confronto de 

dois elementos na mesma imagem. Martin, por vezes, não é totalmente claro nos seus 

exemplos e nos dá cenas em que esses elementos se encontram em planos distintos, ou até em 

cenas distintas. 
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 Quanto ao que Martin chama de “conteúdo latente ou implícito da imagem”: 

 

trata-se da forma mais pura e interessante do símbolo. Consiste, nesta fase, 
de uma imagem que tem a sua função própria a desempenhar na acção e que 
pode parecer não conter qualquer implicação não evidente, mas cujo 
conteúdo toma mais ou menos claramente, para lá do seu significado 
imediato, um sentido mais geral. (MARTIN, 2005, p. 126). 

 

Assim como faz com as metáforas, ele divide os símbolos em três tipos: plásticos, dramáticos 

e ideológicos. Da mesma forma que durante todo o livro de Martin, aqui falam melhor os seus 

exemplos do que as suas definições. Os exemplos são: de símbolos plásticos, cuja semelhança 

plástica se dá através de um movimento (pássaros voando simbolizam a libertação da alma); 

de símbolos dramáticos, que desempenham papel na narrativa (a vela que se apaga simboliza 

a morte da personagem); e de símbolos ideológicos, que, assim como as metáforas ideológicas, 

“ultrapassam largamente os limites da história em que estão integrados” (MARTIN, 2005, p. 

132), como em Outubro, 

 

no momento em que o Palácio de Inverno é tomado pelos revolucionários, 
Eisenstein apresenta um relógio com diversos mostradores que indicam as 
horas locais nas grandes capitais, como se pretendesse significar que esse 
acontecimento vai modificar a história do mundo. (MARTIN, 2005, p.132). 

 

6. ELEMENTOS NÃO-VISUAIS 

 

Sabemos que a base do cinema é a imagem. Lotman chega a afirmar que 

 

Seja qual for [...] a importância dos elementos não figurativos num 
filme (a palavra, a música), estes têm sempre um papel subalterno. 

[...] 

No cinema, por muito viva que seja a síntese dos seus elementos, é a 
linguagem figurativa da fotografia que predomina. (LOTMAN, 1978, p. 73, 
74). 
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Ora, mesmo que a imagem seja o único elemento imprescindível para um filme, é 

notável que, na grande maioria deles, existe uma confluência entre a imagem e os outros dois 

elementos fílmicos básicos: o som e o texto verbal. Esses três elementos trabalham em 

conjunto para construir significado num filme. O próprio Lotman diz que 

 

Qualquer unidade de texto (visual, figurativa, gráfica ou sonora) pode tornar-
se elemento da linguagem cinematográfica, a partir do momento em que 
ofereça uma alternativa (nem que seja o carácter facultativo do seu emprego) 
e que, por conseguinte, apareça no texto não automaticamente, mas 
associada a uma significação. (LOTMAN, 1978, p. 63). 

 

6.1. Som 

 

O som tem forte papel no cinema moderno, e não falamos do som que surge das 

palavras ditas pelas personagens, mas dos ruídos e da música. Para Martin, “O som pode, com 

efeito, ser utilizado como contraponto ou como contraste da imagem e, em cada uma destas 

rubricas, de maneira realista ou não-realista” (MARTIN, 2005, p. 143). Podemos dizer que o 

som participa da criação de sentido num filme da mesma forma que o enquadramento, a 

planificação, os movimentos de câmera, etc. O som pode ser usado para criar sentido 

referencial, de primeiro grau, ou também para criar sentidos de segundo e terceiro grau, 

principalmente através da sinestesia, em que o som não estaria em sincronia com a imagem, 

criando um contraste. Diz Lotman: 

 

Já em 1928, os cineastas soviéticos Eisenstein, Alexandrov e Pudukine 
tinham proposto um programa mais bem fundamentado. Defendiam a tese de 
que a associação das imagens visuais e auditivas devia ser motivada 
artisticamente, e não automática, afirmando que era o desfasamento entre 
ambas que punha a nu essa motivação. O caminho indicado pelos cineastas 
soviéticos revelou-se muito importante para o estabelecimento das relações 
não só entre a imagem e o som, mas também entre a fotografia e a palavra. 
(LOTMAN, 1978, p. 33) 
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Assim, não nos interessa o realismo que o som proporciona ao cinema, mas justamente 

o que ele pode proporcionar de “irreal”. Nesse sentido, a descontinuidade sonora fala mais do 

que a continuidade. A utilização da palavra não importa, a priori, enquanto som, mas 

enquanto texto; enquanto som, interessa-nos se ele surge no campo ou no extra-campo, ou até 

sem presença diegética na obra, criando sentido junto ao contraste que forma com as imagens. 

Do mesmo modo, o silêncio nos interessa enquanto contraste com o som, criando uma 

dualidade que pode significar num filme (como na ausência de um som). As elipses de som e 

imagem nos importam também enquanto dualidade: a imagem que é substituída por um som; 

um som que é substituído por uma imagem; um som que é substituído por outro som. Assim 

como no caso das elipses, as sobreposições de som/imagem também são importantes para nós, 

e são elas as maiores responsáveis pela criação de sinestesias no cinema. 

 A contribuição do som para o cinema não é torná-lo mais real ou criar um espetáculo 

maior. Como diz Metz: 

 

O cinema só se tornou falado quando se concebeu a si próprio como uma 
linguagem maleável, nunca determinada de antemão, suficientemente dona 
de si mesma para deixar de manter diante das portas uma vigilância 
permanente e rabugenta, suficientemente rica para que as riquezas alheias a 
enriqueçam. O “plano-seqüência” fez mais para o cinema falado do que o 
advento do próprio cinema falado 55 . Como dizia E. Souriau, em outro 
contexto, uma invenção técnica não pode solucionar um problema de arte, 
ela só pode colocá-lo –, antes que uma segunda invenção, especificamente 
estética, venha por sua vez resolvê-lo 56. É a dialética bem conhecida do 
progresso a longo prazo e da regressão no imediato. (METZ, 2007, p. 72) 

 

 Da mesma forma que para a imagem, Martin considera que o som pode ter valor 

simbólico tanto através da metáfora quanto do “símbolo propriamente dito”. (2005, p. 147). 

Diz ele: 

 

                                                           
55 O plano sequência fez mais que o som durante o período inicial do cinema falado. Desde então, obviamente, o 
som no cinema se desenvolveu bastante e passou a ser usado de forma artística, contribuindo para o cinema tanto 
quanto (ou talvez até mais do que) o plano sequência. 
56 Não podemos deixar de considerar, em nosso estado atual da indústria cinematográfica, o advento do novo 
cinema 3D como semelhante ao advento do som nos anos 1930. O cinema 3D ainda não constitui linguagem, 
sendo apenas espetáculo visual, assim como o cinema sonoro era apenas espetáculo no seu início. No entanto, 
alguns filmes já começam a utilizar o 3D de forma interessante, como é o caso de Tron: O Legado (Tron: 
Legacy, 2011, de Joseph Kobinski), em que o 3D, feito para dentro da tela (ao invés de para fora, que seria o 
comum), tem relação direta com o tema do filme. 
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A metáfora consiste, como dissemos, em estabelecer um paralelo (no interior 
de uma imagem ou na aproximação de duas imagens) entre um conteúdo 
visual e um elemento sonoro, sendo o segundo elemento destinado a 
sublinhar o significado do primeiro através do valor de imagem e símbolo 
que reveste. (MARTIN, 2005, p. 147, 148). 

 

Nesse caso, o som “real” aparece na cena ao mesmo tempo em que a imagem, ou seja, a fonte 

sonora está presente na imagem. Martin cita os seguintes exemplos: 

 

a respiração ofegante de um homem angustiado dá lugar ao arquejar de uma 
locomotiva (“Extase” – Êxtase), enquanto a nuvem de vapor de uma outra 
locomotiva acompanha a exuberância ruidosa de soldados que partem para a 
frente (“Okraina” – “Arrabaldes”) ou a alegria de rapazes no dia da 
inauguração da via-férrea que construíram (“Putyovka v Zhizn” – “O 
Caminho da Vida”); finalmente, as gaivotas que gritam parecem troçar do 
garoto a quem tiram os peixes pescados por ele (“Människor i Stad” – “O 
Ritmo da Cidade”). (MARTIN, 2005, p. 148). 

 

Em outra série de casos, a fonte do som não aparece na imagem a que se sobrepõe. Martin não 

determina se a fonte do som está no extracampo ou se não pertence à diegese do filme. Assim 

como consideramos para as imagens, também para os sons, acreditamos que uma fonte sonora 

que não pertence à diegese do filme é uma forma forçada de produzir significado no cinema; 

sendo mais interessante quando os sons partem do próprio filme, de sua própria realidade, 

mesmo que estejam no extra-campo (é também possível que a fonte do som esteja em outro 

tempo do filme, passado ou futuro). Basta um exemplo de Martin para compreendermos o tipo 

de efeito: 

 

Em “Maskerade” (Mascarada), relinchos de cavalos sobrepõem-se à imagem 
de burgueses a rirem-se, gritos de gansos sobrepõem-se aos gritos de 
raparigas, grunhidos de porcos sobrepõem-se à visão de três bêbados caídos 
no chão e o cacarejar de galinhas sobrepõe-se à conversa de bailarinas de 
music-hall. (MARTIN, 2005, p. 148). 

 

Quanto aos símbolos sonoros, diz Martin: 
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Chamo símbolo, por analogia com o símbolo visual, a qualquer fenómeno 
sonoro que, sem entrar em concorrência com a imagem, tende a ganhar, para 
lá das aparências realistas e imediatamente expressivas, um valor muito mais 
largo e profundo. No momento da execução dos ferroviários de “La Bataille 
Du Rail” (A Batalha do Rail), por exemplo, os apitos das locomotivas gritam 
a sua cólera e o seu ódio vingador frente aos inimigos. (MARTIN, 2005, p. 
150, 151). 

 

Acreditamos não haver dúvida de que o ódio e a dor do “grito” da locomotiva é uma metáfora 

para a dor e o ódio dos executados. Esse seria o uso do símbolo sonoro com som “realista”. 

Quanto ao uso do som “não-realista” na construção do “símbolo”, exemplifica Martin: 

 

Em “Okraina” (“Arrabaldes”), à imagem o cadáver de Nicolau, fuzilado na 
frente de batalha por actividades revolucionárias, vem sobrepor-se o canto de 
um grupo de soldados bolchevistas que desfilam vitoriosamente numa cidade 
da retaguarda. (MARTIN, 2005, p. 152). 

 

A sobreposição, nesse exemplo, ocorre com os soldados no extra-campo, de modo que o canto 

dos soldados é ouvido na imagem do morto, como se ele estivesse a cantar, ou como se os 

soldados estivem a cantar a sua morte. 

Como vimos, é no contraste entre som e imagem que o som “fala mais” no cinema. 

Lotman diz que 

 

[...] a técnica deu a possibilidade de obter uma perfeita sincronização entre o 
som e a imagem e proporcionou à arte a faculdade de adoptar ou romper esta 
sincronização, isto é, de a tornar portadora de informação. (LOTMAN, 1978, 
p. 34) 

 

6.2. Música 

 

O uso da música para criação da atmosfera do filme é o mais comum nos dias de hoje. 

A música tem sido usada assim, desde seu surgimento no cinema. Esse tipo de uso faz com 

que a música normalmente seja apenas uma paráfrase da imagem, comentando-a, no máximo, 
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como se na imagem fosse mostrada uma pessoa chorando e a música dissesse “esta pessoa 

está triste”. A música tem também a função de dar continuidade aos fragmentos imagéticos do 

filme. Numa cena com vários planos distintos, a música se encarrega de dar uma continuidade 

a esses planos, ela não marca as passagens entre um plano e outro, mas continua sem parar, 

podendo até dar uma impressão maior de realidade. Nesse sentido, seguindo Martin (2005), 

podemos dizer que são três os papeis da música: rítmico; dramático ou lírico. 

Quanto ao papel rítmico, a música pode acompanhar imagens de objetos ou pessoas, e 

sendo assim, “encontra-se o contraponto música-imagem no plano do movimento e do ritmo e 

uma correspondência métrica exacta entre o ritmo visual e o ritmo sonoro.” (MARTIN, 2005, 

p. 158). São três os modos de correspondência rítmica: os ruídos não são ouvidos, ficando 

assim a cargo da música o contraponto sonoro de determinados objetos, pessoas, ou sons 

naturais; os ruídos são ouvidos junto à música, ou um se “transforma” no outro, de modo que 

funcionam ambos como contraponto da imagem; a música acompanha um ritmo visual (como 

contraponto da montagem) 57 . Quanto ao papel dramático, diz Martin: “Aqui a música 

intervém como contraponto psicológico tendo em vista fornecer ao espectador um elemento 

útil para a compreensão da tonalidade humana do episódio.” (MARTIN, 2005, p. 158). A 

música pode, então, sublinhar uma ação (ou duas ações paralelas), ou funcionar como 

leitmotiv de uma personagem. Já em relação ao papel lírico, pode-se dizer que o papel da 

música seria o de sublinhar um sentimento, uma “tonalidade sentimental” (MARTIN, 2005, p. 

164). 

 

6.3. O texto verbal 

 

A parte verbal de um filme consiste basicamente de três elementos: a narração, os 

diálogos, e o texto escrito. A narração pode ser em off (quando o narrador não está presente na 

imagem) ou em presença58; os diálogos incluem também monólogos, dizendo respeito às falas 

das personagens; já o texto escrito diz respeito a todas as palavras que aparecem escritas na 

imagem (trechos de cartas, de mensagens, de livros, escritos nas paredes, etc.). A parte verbal 

                                                           
57 Esses três modos correspondem, de certa forma, aos modos elencados por Martin (2005, p. 157, 158). 
58 Obviamente, existem vários tipos de vozes em um filme: voz de personagem em off ou em presença, de 
narrador-personagem em off ou em presença, de narrador não-personagem, e até de narrador não-personagem em 
presença, só para citar alguns. No entanto, essas diferenças de vozes, a priori, não afetam nossa discussão atual. 
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de um filme nos interessa no que ela pode contribuir (em conjunto com as imagens e o som) 

para a criação de sentido na obra. A poesia que pode estar presente no próprio texto verbal 

não é poesia fílmica, é poesia verbal colocada num filme. A poesia fílmica só pode surgir do 

texto verbal a partir do confronto deste com as imagens e o som. Martin indica, de certa forma, 

esse caminho: 

 

O perigo principal que espreita o realizador relativamente ao diálogo 
é o de fazer prevalecer a explicação verbal sobre a expressão visual: quero 
com isto dizer que qualquer espécie de narrativa puramente verbal não 
deveria ter lugar no cinema, porque a imagem pode mostrar os 
acontecimentos e principalmente porque, através dos meios que estão ao seu 
alcance (a metáfora e o símbolo, em especial, mas também os movimentos 
de câmera, os ângulos de filmagem, os enquadramentos, os ruídos), o filme 
pode significar sem ter de dizer, ou seja, pode transpor o sentido do plano da 
linguagem verbal para o da expressão plástica. 

Torna-se evidente que a palavra deve evitar desempenhar o papel de 
uma simples paráfrase da imagem (reencontra-se aqui um princípio que é 
válido para a música). Mas também, e isto é mais importante, o realizador 
pode utilizar a dualidade possível entre as palavras e o conteúdo de 
acontecimentos da imagem: podem surgir desse confronto (em contraponto 
ou em contraste) efeitos simbólicos muito ricos do ponto de vista da 
linguagem. (MARTIN, 2005, p. 221, 222). 

 

Nos filmes que tendem a uma linguagem mais referencial, é comum que os diálogos 

expliquem a obra, que utilizem o texto verbal como muleta para o sentido do filme. Os 

diálogos (e, por extensão, toda a parte verbal de um filme) podem ser utilizados, no entanto, 

para criar sentido, sendo várias as possibilidades de “confronto” entre a palavra e outros 

recursos fílmicos. Martin cita seis possibilidades, que são: o contraste entre a palavra e a 

expressão do rosto de quem fala; contraponto ou contraste 59  entre a palavra e o gesto; 

contraponto ou contraste entre a palavra e um objeto; contraponto ou contraste entre a palavra 

e a música (ou ruído); contraponto ou contraste entre a palavra e ela mesma (ou outras 

modalidades verbais); e contraponto ou contraste entre a palavra e a imagem (como nos casos 

em que a fonte da fala fica no extracampo, criando algo como uma sinestesia). Todos os 

exemplos dados por Martin são de sentidos de primeiro grau ou, no máximo, de segundo. 

Nenhum dos seus exemplos revela um sentido poético. No capítulo seguinte veremos 

exemplos do confronto imagem/palavra, bem como imagem/som, criando sentido poético. 
                                                           
59 No contraponto existe uma certa relação de semelhança entre a forma e o conteúdo; no contraste existe uma 
semelhança na forma, mas uma dessemelhança no conteúdo. 



C A P Í T U L O  I I  | 107 
 

Fica evidente que os três elementos básicos do cinema funcionam em conjunto para 

construir sentido. Imagem, som (ruídos e música) e texto verbal se unem e, muitas vezes, se 

“contradizem” para significar. Segundo Lotman: 

 

[...] o filme de hoje [...] incorpora mensagens verbais, mensagens 
musicais, um maior número de relações extratextuais que se ramificam em 
estruturas de sentidos muito variados. Todas essas camadas semióticas 
formam uma montagem complexa, e as suas relações mútuas produzem 
também efeitos de sentido. (LOTMAN, 1978, p. 163). 

 

7. ESPAÇO E TEMPO 

 

7.1. Espaço 

 

O problema do espaço no cinema já foi discutido, de certa forma, quando falamos 

sobre recursos fílmicos como enquadramento, angulação, etc. Segundo Martin (2005, p. 242) 

são dois os tipos básicos de espaço fílmico: o espaço reproduzido (em que o espaço real é 

utilizado da forma como ele existe, o que pode ser percebido facilmente por movimentos de 

câmera); e o espaço produzido (em que o espaço é criado artificialmente a partir de vários 

espaços diferentes, reais ou criados em estúdio, o que é realizado a partir da montagem). No 

primeiro caso, o espaço real pode criar significado a partir da junção desse espaço com os 

outros elementos postos nele (composição), como nos casos em que a paisagem parece 

externar o estado mental/espiritual/emocional da personagem. No segundo caso, a criação do 

espaço pode significar metaforicamente, ao construir um espaço irreal, como em O Discreto 

Charme da Burguesia (Le Charme Discret de la Bourgeoisie, 1972, de Luis Buñuel), em que 

aparece uma platéia assistindo ao jantar dos personagens, como se estivessem a representar 

uma peça [F035]. 

Jacques Aumont (2004, p. 60 a 62), utilizando uma tipologia de Rohmer, elenca três 

tipos de espaço no cinema: o espaço pictórico; o espaço arquitetônico; e o espaço fílmico. O 

espaço pictórico é construído pela iluminação, enquadramento, angulação, etc. (composição 

da imagem), e pelo movimento da e na imagem. Embora o movimento na pintura seja criado a 
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partir da sugestão, o cinema utiliza a mesma ideia de movimento na composição das imagens, 

que, fossem muito estáticas, causariam desinteresse (às vezes o estático é utilizado no cinema 

por motivos vários), daí o gosto que os cineastas têm pelo vento nas folhas ou pela fumaça. 

No espaço arquitetônico são construídas as relações entre os ambientes; os interiores são 

criados a partir da câmera e das relações entre as personagens; o espaço é arquitetônico 

porque é funcional. O espaço fílmico é organizado em três dimensões, sendo espaço do 

movimento da câmera, da profundidade de campo, do trânsito das personagens, da mise-en-

scène. 

 

7.2. Tempo 

 

No cinema só existe o presente. As cenas só se passam no passado ou no futuro 

relativamente a outras cenas do próprio filme. Um filme cuja ação ocorre inteiramente, 

digamos, em 1945, não acontece no passado, pois tudo que ocorre no filme é “presentificado”. 

Da mesma forma, uma cena, mesmo isolada, que se passa em 1945, num filme cuja ação total 

se passa em 2010, não está no passado no momento em que é projetada; a cena fica no 

passado apenas relativamente ao resto do filme. Como diz Lotman: “Em qualquer arte ligada 

à visão e aos signos icônicos, só existe um tempo artístico possível: o presente.” (LOTMAN, 

1978, p. 136). 

Mesmo existindo apenas o presente no cinema, as relações temporais (criadas a partir 

de uma relatividade temporal entre as cenas ou sequências do filme) são várias e podem criar 

sentidos diversos, inclusive poéticos, como veremos a seguir. 

 

7.2.1. Modulabilidade temporal 

 

São sete as possibilidades de modulabilidade temporal: o tempo decorrido de forma 

normal (para a “frente”); o tempo decorrido aceleradamente para a frente (câmera acelerada); 

o tempo decorrido vagarosamente para a frente (câmera lenta); o tempo decorrido para trás 

sem aceleração ou retardo (de forma “normal” - inversão); o tempo decorrido aceleradamente 
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para trás; o tempo decorrido vagarosamente para trás; e o tempo parado. Poderíamos 

adicionar aí o tempo que se passa (para todas as direções e em todas as velocidades) em saltos 

(jump cut). Provavelmente nem todas essas possibilidades foram exploradas pelo cinema. 

Apenas a câmera lenta, a câmera acelerada, e a inversão (e raramente o tempo parado) foram 

explorados (e se configuram como objeto principal de estudo das modulabilidades temporais). 

 A câmera acelerada pode ser utilizada para reproduzir movimentos muito lentos (como 

uma planta crescendo, ou o sol nascendo e se pondo), para criar um efeito cômico, ou para 

construir significado. A câmera lenta, ao contrário da acelerada, pode ser utilizada para 

reproduzir movimentos muito rápidos (um tiro de revólver, por exemplo), para criar uma 

impressão de força ou de esforço grandes (ou para dilatar o tempo, criando uma impressão de 

singularidade e importância para determinada ação), ou para criar significado60. A inversão 

também já foi muito utilizada para criar um efeito cômico. Com motivos narrativos, foi bem 

utilizada em Amnésia (Memento, 2000, de Christopher Nolan), em que a inversão representa o 

recomeçar infinito da mesma corrente de ações tomadas pela personagem principal. Martin dá 

um bom exemplo de inversão criando significado: 

 

[...] Eisenstein serviu-se do processo de maneira muito mais original e com 
um fim expressivo, em “Oktiabr” (Outubro): no momento em que Kerenski 
toma o poder, uma estátua do czar, derrubada pouco antes, volta ao lugar por 
si própria, significando que o reinado da reação vai recomeçar. (MARTIN, 
2005, p. 264). 

 

Quanto ao tempo parado (imagem congelada), seu uso vai depender do momento e do filme 

em que se coloca, como veremos no capítulo seguinte. 

 

7.2.2. Duração 

 

O que se chama de “duração” no cinema pode ter duas modalidades: a duração como 

instância da narrativa, e a duração da cena, que tem valor em relação à informação que 

                                                           
60 Uma possibilidade não exclui a outra, de modo que uma mesma câmera acelerada pode reproduzir um 
movimento lento ao mesmo tempo em que cria um efeito cômico e constrói significado. 
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contém. Quanto à duração como instância narrativa, podemos apenas lembrar o que diz 

Martin: 

 

É importante, em primeiro lugar, notar, com Bela Balaz, que o cinema (ou 
antes: a planificação-montagem) introduz uma tripla noção do tempo: o 
tempo da projecção (a duração do filme), o tempo da acção (a duração 
diegética da história contada) e o tempo da percepção (a impressão de 
duração intuitivamente sentida pelo espectador, eminentemente arbitrária e 
subjetiva, tal como a sua consequência negativa eventual: a noção do 
aborrecimento, isto é, o sentimento de uma duração excessiva nascida de 
uma impressão insuportável de duração). (MARTIN, 2005, p. 261). 

 

 A questão do “aborrecimento” já nos leva à relação duração da cena/grandeza da 

informação. Quando uma informação muito pequena tem seu lugar aumentado por causa de 

uma grande duração da cena que a carrega, o efeito é de aborrecimento (geralmente). No 

entanto, essa relação duração da cena/grandeza da informação pode ser utilizada na criação de 

sentido: em 2001: uma odisséia no espaço (2001 – A Space Odyssey, 1968, de Stanley 

Kubrick), a cena do chamado “balé cósmico” só pode ser compreendida do ponto de vista da 

metáfora em relação ao balé a partir da duração excessiva da cena em relação à informação; 

as naves e objetos espaciais precisam “dançar” e, para isso, são colocadas em planos 

demorados e repetidos, enquanto efetuam seus movimentos lentos e precisos, de modo que, 

enquanto a informação da cena (existem naves humanas no espaço que levam seres humanos 

para uma grande estação espacial) é mínima, a sua duração é máxima, criando a impressão de 

um balé61. 

 A duração da cena está diretamente relacionada à duração do plano. O mesmo efeito 

de aborrecimento e a mesma regra da relação duração/conteúdo se aplica ao plano. A questão 

da duração do plano tem também relação direta com o ritmo. Nesse caso, podemos resumir o 

assunto junto a Martin: 

 

É claro que a partir de um determinado nível de subtileza, o realizador deixa 
de estabelecer o comprimento dos seus planos em função daquilo que deve 
mostrar (materialmente) e prefere orientar-se por aquilo que deve sugerir 
(psicologicamente), quer dizer, determina a duração dos planos em função 

                                                           
61 Num certo modo eisensteiniano de criação fílmica, esses planos das naves “dançando” seriam montados em 
paralelo com planos de dançarinos de verdade realizando um balé. 
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da dominante afectiva do argumento ou de tal ou tal parte do argumento. O 
comprimento dos planos, que para o espectador é duração, condiciona-se, no 
fim de contas, menos pela necessidade da percepção do seu conteúdo do que 
pela adequação indispensável entre o ritmo a criar e a dominante psicológica 
que o realizador deseja tornar sensível no seu filme. (MARTIN, 2005, p. 
188). 

 

7.2.3. Estruturas narrativas do tempo 

 

São quatro os modos temporais de estrutura narrativa62: tempo linear; tempo não-

linear; tempo real; e tempo misto. 

O tempo linear é o mais comum, e evoca tanto “a colocação em evidência de uma 

continuidade causal única e linear no cruzamento das séries múltiplas da realidade corrente” 

quanto “a supressão dos tempos mortos da acção, quer dizer, dos que não participam directa e 

utilmente na definição e no progresso da sequência dramática” (MARTIN, 2005, p. 270). 

O tempo não-linear é baseado no flashback (e/ou, mais raramente, no flashforward), e 

sua utilização em abundância num filme termina por dar à narrativa uma complexidade em 

que deixa-se de ser possível determinar quais cenas são flashbacks, quais são tempo normal, e 

quais são flashforwards. Um bom exemplo disso é Pulp Fiction – Tempos de Violência (Pulp 

Fiction, 1994, de Quentin Tarantino). 

O tempo real não deixa de ser também linear, mas com a diferença de que nele o 

tempo da projeção se iguala ao tempo da ação. Talvez o exemplo mais lembrado (por ser 

também um filme que mimetiza um plano sequência único) seja Festim Diabólico (Rope, 

1948, de Alfred Hitchcock). 

Já o tempo misto é também um tempo não-linear, sendo ele não uma sequência de 

cenas que se passam em tempos diferentes não ordenados cronologicamente, mas uma mistura 

de tempos dentro do mesmo espaço dramático. Nos filmes com tempo misto, cenas do 

passado e do presente ou do futuro se misturam. 

 

                                                           
62 Seguimos aqui a divisão de Martin (2005, p. 270 a 279), modificando, no entanto, alguns dos nomes dos 
modos e a descrição deles. 
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8. MONTAGEM 

 

A montagem diz respeito à junção de planos. Definir o que é o plano, no entanto, é 

extremamente difícil. Segundo Lotman: 

 

[...] um plano está separado do plano seguinte e do precedente no tempo, e a 
sua junção produz um efeito particular, característico, precisamente, do 
cinema, do efeito de montagem. [...] O plano é um fenómeno dinâmico, 
admite o movimento dentro dos seus limites, e este movimento é por vezes 
muito importante. 

Podemos dar várias definições de plano: “unidade mais pequena da 
montagem”, “unidade básica da composição da narrativa cinematográfica”, 
“conjunto dos elementos internos do plano”, “unidade de significação 
cinematográfica”. Pode dizer-se que, para que um plano não se confunda 
com um novo, a dinâmica dos seus elementos internos não deve ultrapassar 
um certo limite. (LOTMAN, 1978, p. 50) 

 

Embora Lotman não determine que limite é esse, podemos compreender, pela citação, 

que o limite, mesmo não podendo ser definido concretamente, é a composição da imagem. 

Assim, quando a composição interna de uma imagem se altera, o plano é outro; é por isso que 

existe a montagem sem cortes, pois no movimento de câmera existe alteração na composição 

interna da imagem, e, por conseguinte, mudança de plano, criando-se, desse modo, uma 

junção de planos, uma montagem. 

 

8.1. Transições 

 

Martin (2005, p. 109 a 111) elenca da seguinte forma63 os tipos de transição no cinema: 

corte brusco (é o modo mais tradicional e comum de passar em um plano para outro, em que 

há a substituição seca de um plano por outro); fade in e fade out (o fade pode ser usado para 

                                                           
63 Por razões didáticas (para deixar mais claro e mais bem estruturado esse segmento), mudamos aqui os nomes 
dos tipos de transição e suas descrições, mas a essência é a mesma do texto de Martin. 
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qualquer cor, mas o uso mais comum é para o preto, assim, o fade out é um processo em que 

uma imagem vai aos poucos escurecendo até se tornar preta, enquanto o fade in é o processo 

inverso: a tela preta vai aos poucos clareando até revelar a imagem); fusão (a imagem vai aos 

poucos sendo sobreposta por outra e termina por ser substituída completamente por ela – 

podemos dizer que o fade é um tipo de fusão)64; corte com movimento (a câmera faz um 

movimento em uma imagem e continua o mesmo movimento em outra imagem, dando uma 

impressão de continuidade); cortina (uma imagem vai sendo deslocada para fora da tela 

enquanto outra entra fazendo o mesmo caminho, como se uma estivesse empurrando a outra – 

seja da esquerda para a direita ou o contrário, seja de cima para baixo ou o contrário, ou em 

diagonais, etc.); íris (processo raramente utilizado hoje em dia, a íris foi muito usada no 

tempo do cinema mudo, e com o avanço da tecnologia seu uso foi substituído pelo fade ou 

pelo zoom – a íris consiste num círculo preto que se fecha ou se abre centrado num objeto 

qualquer, daí os termos íris in e íris out). 

Todos esses tipos de transição podem ser usados nas ligações entre dois planos. Para 

Martin, as ligações podem ser de ordem plástica ou psicológica. Quanto às de ordem plástica, 

pode existir entre as imagens alguma relação de semelhança: material, seja de identidade, seja 

de semelhança visual (ex.: de um carrinho de brinquedo corta para um carro de verdade; de 

um objeto de determinado local corta para o mesmo objeto em outro local; ou de uma imagem 

– foto, pintura, etc. – de um objeto ou pessoa para o objeto ou a pessoa “real”); na composição 

interna da imagem (de quatro amigos sentados ao redor de uma mesa, corta para quatro 

cachorros sentados em círculo); num movimento (de uma garrafa jogada para longe, corta 

para uma bola caindo no chão). Sobre as de ordem psicológica, diz Martin: 

 

A analogia que justifica a aproximação não aparece de maneira directa no 
conteúdo da imagem e é o pensamento do espectador que efectua a ligação. 
Pertencem a este tipo, em primeiro lugar, as transições mais elementares, 
quer dizer, as mudanças de planos baseadas no olhar; esta técnica é evidente 
no campo-contracampo (a conversa entre duas personagens mostradas 
alternadamente), mas justifica também a maioria das ligações de planos que, 
à semelhança de uma personagem que olha, fazem suceder a imagem 
daquilo que ela vê ou daquilo que procura ver; neste último caso, é o 
pensamento da personagem que está na base da ligação do plano, ou mais 
exactamente, a sua tensão mental. Trata-se, de certa maneira, de um campo-
contracampo mental. (MARTIN, 2005, p. 113). 

                                                           
64 Existe também a fusão sonora, em que um som vai sendo substituído por outro (se “transformando”) aos 
poucos. 
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Esse tipo de transição não se encerra no olhar. O próprio Martin, em nota de rodapé (2005, p. 

113), dá um exemplo de transição olfativa (do homem que sente um cheiro no ar, corta para 

pães cozendo 65 ), e não visual. Podemos imaginar também outras transições análogas. 

Auditiva: do ouvido de um homem, corta para uma imagem com algo que faz um barulho. 

Tátil (por extensão): da mão que se aproxima de algo, corta para o algo. E, numa ligação 

menos concreta, Gustativa: da boca a lamber os lábios, corta para uma comida. Martin cita 

dois tipos de ligações de ordem psicológica: analogia de conteúdo nominal (em que a ligação 

é feita de um texto verbal para uma imagem, por exemplo: alguém diz “onde está João?”, e 

corta-se então para João); e analogia de conteúdo intelectual (em que de uma personagem 

pensando em algo, corta para o algo no qual ela pensa, por exemplo: a esposa entra em casa e 

não encontra o marido, então, corta para o marido num bar). 

 

8.2. Graus de sentido na montagem 

 

Para Lotman, a confrontação de dois elementos (modelo básico da montagem) pode 

ser de dois tipos: 

 

1. Os dois elementos confrontados são idênticos no plano semântico ou no 
plano lógico; pode dizer-se deles: “É a mesma coisa”. Contudo, embora 
representem o mesmo referente (objecto, fenômeno ou coisa tirada da 
realidade extratextual), eles representam-na em modalidades diferentes. 

2. Os dois elementos confrontados apresentam referentes diferentes sob 
modalidades idênticas. 

[...] 

Se aplicarmos o primeiro caso ao cinema, diremos que o objecto fotografado 
permanece o mesmo, e que apenas mudam a organização do plano, a 
iluminação ou a distância a que se faz a filmagem. No segundo caso, 
falaremos de um plano, de uma iluminação ou de uma distância idênticas 
para objectos diferentes. (LOTMAN, 1978, p. 100). 

 

                                                           
65 Tal efeito lembra o motivo de existência de toda a série de romances Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel 
Proust, em que um cheiro leva a personagem principal ao passado, e o faz recontar toda a sua vida. 
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Enquanto o primeiro tipo de confronto diz respeito a uma montagem que prioriza uma 

estrutura linear, ou seja, ajuda na manutenção e evolução da narrativa, o segundo tipo tende a 

não narrar, mas sim, significar. Martin faz uma primeira divisão da montagem em dois tipos: 

montagem narrativa e montagem expressiva, que são análogas aos tipos de que fala Lotman. 

Diz Martin: 

 

Chamo montagem narrativa ao aspecto mais simples e imediato da 
montagem, aquele que consiste em ordenar segundo uma sequência lógica 
ou cronológica – tendo em vista contar uma história – vários planos, cada 
um dos quais significa um conteúdo de acontecimentos, contribuindo para 
fazer avançar a acção sob o ponto de vista dramático (o encadeamento dos 
elementos da acção segundo uma relação de causalidade) e sob o ponto de 
vista psicológico (a compreensão do drama pelo espectador). Em segundo 
lugar, há a montagem expressiva, estabelecida sobre as justaposições de 
planos e tendo por finalidade produzir um efeito directo e exacto através do 
choque de duas imagens. Neste caso, a montagem visa exprimir através de si 
própria um sentimento ou uma ideia; deixa então de ser um meio para 
constituir um fim. Longe de ter por finalidade ideal o apagar-se perante a 
continuidade, facilitando ao máximo as ligações flexíveis de um plano ao 
outro, tende, pelo contrário, a produzir, sem cessar, efeitos de ruptura no 
pensamento do espectador, fazendo-o tropeçar intelectualmente para tornar 
mais viva nele a influência da ideia expressa pelo realizador e traduzida pela 
confrontação de planos. (MARTIN, 2005, p. 167, 168). 

 

A montagem expressiva, que reflete o segundo grau de criação de sentido, tende a ser, no 

cinema moderno, narrativo-expressiva. Os experimentos de Eisenstein em que ele incluía 

planos externos ao filme (como o pavão em Outubro) sendo confrontados com os planos de 

suas personagens não ocuparam lugar no cinema depois de sua época, sendo produto apenas 

daquele momento. Essa montagem puramente expressiva não existe mais no cinema narrativo, 

sendo ela agora uma montagem narrativo-expressiva, ou seja, ao mesmo tempo em que as 

imagens contribuem para a narrativa do filme (ou para o aprofundamento da personagem), 

elas apresentam expressividade do tipo mencionado por Martin. 

Essa montagem expressiva, tal qual Martin enuncia, tem duas modalidades: a 

puramente expressiva e a ideológica: 

 

Deste modo, realiza-se o segundo progresso decisivo: a descoberta da 
montagem expressiva, que comporta aqui a utilização de dois tipos de 
montagem a que eu chamo montagem alternada (baseada na simultaneidade 
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temporal de duas acções) e montagem paralela (baseada numa aproximação 
simbólica) e da qual se encontra outro exemplo na célebre “The Avenging 
Conscience” do mesmo Griffith, onde se alternam os planos da rapariga que 
chora a partida do rapaz que ama e do velho que, em simultâneo, lamenta a 
juventude perdida. Esta montagem expressiva, em que a sucessão de planos 
já não é apenas ditada pela necessidade de contar uma história, mas também 
pela vontade de provocar no espectador um choque psicológico, vai ser 
levada ao apogeu pelos soviéticos, que lhe conferem a forma do terceiro 
progresso decisivo, a montagem intelectual ou ideológica. (MARTIN, 2005, 
p. 173). 

 

Da mesma forma que a montagem expressiva, a montagem ideológica, desde o período do 

cinema soviético de Eisenstein, tornou-se uma montagem narrativo-ideológica. A diferença 

entre a montagem expressiva e a ideológica, como colocamos no início deste capítulo, reside 

no tipo de sentido. Enquanto a montagem expressiva revela sentidos atrelados à narrativa, a 

montagem ideológica cria sentidos tanto dentro da narrativa quanto fora dela, expressando 

ideias no mundo.66 Lotman diz que 

 

O plano supera o seu isolamento no movimento temporal, graças à 
montagem: a sucessão de dois planos (como já o haviam referido os teóricos 
dos anos vinte) não é a soma de dois planos, mas a sua fusão numa unidade 
de sentido complexo, de um nível superior. (LOTMAN, 1978, p. 56). 

 

Esse nível superior, que se estabelece na montagem ideológica, diz respeito ao terceiro grau 

de sentido. Reservamos a discussão desse grau para o capítulo seguinte, em que tratamos não 

apenas da montagem, mas do terceiro grau de sentido como consequência dos mecanismos 

poéticos que foram examinados até aqui, de modo que indicamos alguns caminhos para 

atingi-lo. 

Por fim, podemos adiantar que a montagem tem papel muito maior do que 

simplesmente o de elemento significante no cinema. Como veremos em capítulo posterior, a 

montagem vai, inclusive, além do cinema. Lotman resume a questão da seguinte forma: 

 
                                                           
66 Fica patente a pouca clareza de tal definição em relação à diferença dos dois tipos de montagem (por conta do 
seu caráter abstrato e subjetivo), o que já vinha desde a diferença dos três graus de sentido (em relação ao 
segundo e ao terceiro grau). A diferença real entre esses graus de sentido e, por extensão, entre esses tipos de 
montagem, nós veremos no capítulo seguinte, em que faremos uma união das teorias poéticas estudadas no 
capítulo 1 com o que vimos neste capítulo a respeito do cinema. 
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[...] a montagem é apenas o caso particular de uma das leis mais gerais da 
formação das significações artísticas, ou seja, a justaposição (oposição e 
integração) de elementos heterogêneos. (LOTMAN, 1978, p. 87). 

 

A junção de elementos heterogêneos é um princípio que gera um estranhamento. Ora, 

se os elementos não são homogêneos, colocá-los juntos significa unir dois elementos 

incompatíveis, o que causa estranhamento. Como veremos, o estranhamento é peça 

fundamental na criação de sentido poético. É ele que faz com que o texto pareça ser, 

aparentemente, sem sentido, e é a partir daí que surge o caminho para o sentido poético. 

Como diz Lotman: “Considerar um texto incompreensível é uma etapa obrigatória para uma 

nova compreensão.” (LOTMAN, 1978, p. 170). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C A P Í T U L O  I I I  | 118 
 

 

III. UMA PROPOSTA TEÓRICO-DIDÁTICA 

PARA A ANÁLISE DOS RECURSOS POÉTICOS NA TELA 

 

Como já dissemos, nossa intenção não é esboçar uma teoria que analise filmes 

poéticos (ou filmes do chamado “cinema de poesia”), que seriam aqueles em que a poesia e 

seus recursos fossem frequentes, tomando conta do filme quase por completo. O que 

pretendemos é esboçar uma teoria que dê conta dos exemplos poéticos mesmo isolados que 

aparecem tanto nos filmes plenos de poesia quanto nos filmes narrativos menos preocupados 

com a poesia fílmica. Dessa forma, nos valem tanto os filmes de um “cinema de poesia” 

quanto os filmes mais direcionados ao referencial. Também não pretendemos exaurir os 

modos de se atingir o poético no cinema (tarefa, acreditamos, impossível), mas apenas 

determinar modelos gerais e algumas possibilidades específicas dentro desses modelos, de 

modo que uma análise de um filme que acompanhe nosso aproveitamento teórico possa 

pensar seus próprios meios específicos de concretizar os modelos gerais. 

Nos dois capítulos anteriores demos início a nosso esboço, seguindo teorias que 

pudessem nos ajudar a construir um modelo de poético fílmico. Neste, procuramos estruturar 

um modelo teórico mais didático, apresentando exemplos sempre que possível. As 

interpretações que apresentamos para esses exemplos não devem ser tidas como as únicas 

possibilidades; embora na maioria das vezes não apresentemos outras, as possibilidades de 

interpretação dos nossos exemplos são várias, pois a polissemia é característica básica do 

poético. Como nossa intenção é apenas ilustrar o mecanismo em questão, ao exemplo dado, 

apresentamos, normalmente, apenas uma interpretação em relação ao terceiro grau de sentido. 

No entanto, note-se que, já que apresentamos três graus de sentido para um exemplo, 

revelamos desde então três possibilidades de interpretação para o caso, deixando explícita a 

polissemia. Não pretendemos ficar presos a um modelo em que daríamos sempre três 

interpretações (uma para cada grau) para cada exemplo. Por vezes daremos apenas uma ou 

duas, dependendo do que acharmos necessário para o caso. Muitas vezes também estaremos 

dando exemplos apenas para ilustrar o mecanismo específico, de forma que trabalhar 

interpretações não é obrigatório para cada exemplo, de modo que, mesmo não construindo 

sentido de terceiro grau, os exemplos podem servir como um modelo da parte formal da 

figura. 
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Os três graus de sentido de que falamos são os seguintes: 1. Narrativo (sintático, 

puramente referencial e diegético); 2. Fílmico (não puramente referencial, mas inteiramente 

diegético); 3. Poético (não-referencial, e extra-diegético). 

Chamar o terceiro grau de “poético” parece isolar a poesia nesse grau, o que não 

procede. O “poético” em si está na co-existência dos três graus, ao mesmo tempo, construindo 

sentido juntos. No entanto, enquanto o primeiro e o segundo graus são únicos (ou seja, existe 

apenas uma interpretação para cada um desses graus em cada caso), o terceiro grau apresenta 

várias possibilidades, não se exaurindo na primeira. Dessa forma, podemos dizer que existe 

um sentido narrativo, um sentindo dramático, e sentidos poéticos. O segundo grau, no entanto, 

por oscilar entre o primeiro e o terceiro, algumas vezes pode ter mais de uma interpretação, 

principalmente nos casos em que se constrói um sentido mais profundo dentro do filme, 

saindo da cena em que se dá o mecanismo. Assim, poderíamos imaginar duas formas de 

concretização do segundo grau de sentido: na primeira, o sentido estaria preso à cena; na 

segunda, o sentido estaria relacionado ao filme como um todo ou a outros elementos do filme, 

sendo, assim, externo à cena, mas interno ao filme. Esse sentido que sai da cena e adentra 

outras partes do filme poderia ser também considerado poético, já que possui uma 

profundidade maior em relação ao mero sentido referencial. 

Para a construção do sentido de terceiro grau, determinamos, nos capítulos anteriores, 

um caminho geral: desvio em caractere fílmico causa estranhamento, e uma redução 

metafórica revela um segundo sentido para o fator estranho, fazendo surgir a significância, 

que apaga o estranhamento. O segundo grau de sentido (aquele em que o sentido gerado foge 

à cena e permite um entendimento mais profundo a respeito de algo do filme), quando se dá 

através dos mecanismos poéticos específicos que pertencem a esse modelo geral de que ora 

falamos, pode ser estabelecido como sentido de terceiro grau. Lembremos que a figura poética, 

como vimos a partir de Cohen no primeiro capítulo desta tese, depende da existência de duas 

instâncias: a forma e o sentido. Sendo assim, da mesma maneira que uma figura poética não 

existe apenas a partir de uma rima, por exemplo, pois estaria confinada unicamente à parte 

formal, também não há figura poética se existe apenas o momento do sentido. Daí concluímos 

que, embora seja possível reconhecer em virtualmente qualquer coisa (e, no que interessa aqui: 

em qualquer objeto, plano, cena, etc. em um filme) algo do nosso mundo, ou seja, algo 

externo ao filme, isso não quer dizer que o mecanismo esteja completo ou sequer realmente 

exista, pois o reconhecimento de um sentido no mundo não se dá na obra, mas apenas na 

nossa visão do mundo. Assim, o poético se dá no cinema através da união da forma que se 
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concretiza no modelo geral que examinamos mais o sentido de terceiro grau. O que acontece 

no mecanismo poético é que a própria forma significa. 

A partir do modelo geral de criação de sentido, das teorias examinadas, e do estudo 

dos exemplos dos filmes a que assistimos, determinamos tipos de desvios dentro desse 

caminho geral, como é o caso do paralelismo. Cada desvio geral contém formas concretas de 

realização, de modo que, por exemplo, examinamos tipos específicos de paralelismo, que se 

realizam a partir dos elementos fílmicos básicos: a imagem, o som, a música e o texto. 

Quando há o envolvimento de duas dessas instâncias, estamos lidando com 

sobreposição67 ou substituição. As relações criadas a partir desses encontros são várias, e não 

se limitam às aqui estudadas. O que nos interessa, no entanto, não são todas as formas de 

relação entre imagem, som, música e texto num filme, mas apenas aquelas que criam 

significância. As imagens são a essência do cinema, e é a partir delas que acontece a maioria 

dos casos de sobreposição ou substituição. No entanto, existem relações nos filmes que 

acontecem sem intervenção direta da imagem, de modo que é possível se criar sentido com 

uma sobreposição som/música, por exemplo. Separamos o som total de um filme em dois 

elementos pela natureza extremamente distinta dos dois: o som propriamente dito do filme 

(ruídos dos objetos, das ações, ambiência, etc., que são sempre sons diegéticos); e a música. A 

música pode ser diegética (existe na realidade narrada do filme), não-diegética (não existe na 

realidade do filme, mas apenas como trilha sonora), ou heterodiegética (quando tem função 

dupla: tanto é trilha sonora quanto afeta a realidade do filme). É bom ressaltar que a música, 

embora trabalhe como trilha sonora extra-diegeticamente, não constrói significado por si só, 

sendo usada apenas para criar uma ambiência ou “clima”; ou seja: se a música extra-diegética 

não cria significado, ela também não cria significado fora do filme, não cria significância por 

si só. Assim como a música, o texto verbal também tem modos diegéticos e não-diegéticos. 

Os diálogos, monólogos e a narração em presença, bem como o texto escrito que aparece em 

placas, livros, cartazes, papéis, etc. são diegéticos. Já a narração em off, seja por personagem 

(que se reconhece pela voz e pelo uso da primeira pessoa) ou por narrador não-personagem, é 

não-diegética, assim como o texto que aparece em tela sem pertencer ao mundo do filme. 

                                                           
67 Preferimos o termo sobreposição ao termo justaposição, usado por Marcel Martin, e referido por nós no 
capítulo II desta tese, por acreditar que “justaposição” pode indicar colocação em sequência, enquanto 
“sobreposição” indica apenas colocação sobreposta, ou seja, ao mesmo tempo, que é o sentido por nós 
pretendido. 
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A sobreposição lida com a colocação de dois elementos distintos ocorrendo ao mesmo 

tempo. Assim, os quatro elementos fílmicos básicos (imagem, som, música e texto verbal) 

podem criar relações entre eles de forma a construir significância. É possível que a relação 

entre eles seja de harmonia 68 ou contraste, de modo que cada um desses encontros vai 

construir significado em categorias distintas. Não nos interessam os casos em que a 

sobreposição ou a substituição ocorre dentro dos padrões normais da realidade; ou seja, uma 

imagem de uma pessoa gritando acompanhada do som do grito da pessoa não cria 

significância, mas se o som que acompanha a imagem é o da batida de um carro, por exemplo, 

já existe aí uma possibilidade de criação de sentido. A substituição, assim, se dá quando um 

elemento que deveria aparecer fica em elipse, e aparece outro em seu lugar. 

Acreditamos que os tipos de desvio (ou agramaticalidade) não se acabam aqui, assim 

como os subtipos que elencamos em cada um deles. Os tipos de paralelismo (desvio que 

acontece pela existência de semelhança física entre dois elementos), por exemplo, são vários, 

havendo modos praticamente infinitos de criar semelhança formal entre duas imagens ou 

cenas. Tentamos cobrir o máximo de desvios possível dentro do nosso estudo, de modo que 

seguimos não só as teorias examinadas nos capítulos anteriores, mas também os exemplos 

encontrados em nossa pesquisa empírica, nos filmes a que assistimos. Assim, a 

“impertinência visual”, por exemplo, não estudada até aqui, consegue cobrir exemplos que 

não cabiam aos outros tipos de desvio. É bom lembrar também que os exemplos mais 

complexos não se encerram em uma só figura, ou seja, não possuem apenas um tipo de desvio, 

acontecendo, muitas vezes, de um caso lidar com dois ou mais tipos de desvio ao mesmo 

tempo. A complexidade de certos casos ainda pode ir além da multiplicidade de desvios, de 

modo que existe a possibilidade de certos elementos não estarem envolvidos no desvio, mas 

ainda assim serem importantes para a significação, e, dessa forma, fazerem parte da figura. 

Por fim, precisamos deixar claro que os nomes dados às figuras que apresentamos aqui 

não correspondem exatamente ao modo como são conhecidas, por exemplo, na literatura. 

Assim, o que chamamos de símbolo não é o símbolo literário, mas um tipo de símbolo que 

acreditamos compor uma figura poética fílmica. Deve ficar claro na explicação de cada figura 

que não se trata do modo tradicional de estudo das figuras, desde as percebidas 

                                                           
68 No capítulo II, seguinte a nomenclatura de Martin, utilizamos o termo “contraponto”. Aqui, preferimos o 
termo harmonia, que indica melhor o sentido requerido. Assim, quando dizemos que um texto e uma imagem 
estão em harmonia, queremos dizer que eles estão em relação de paralelismo, ou seja, ambos caminham na 
mesma direção, geram os mesmos sentidos. Do mesmo modo, duas imagens em harmonia possuem formas 
físicas semelhantes. 
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especificamente para o cinema, como o “paralelismo distante”, até velhas conhecidas da 

literatura, como a “sinestesia”. 

 

1. PARALELISMO VISUAL 

 

O paralelismo visual diz respeito a uma semelhança física entre dois elementos visuais. 

Assim como numa rima em um poema, o paralelismo visual sugere um novo sentido a partir 

da semelhança física encontrada nos elementos. A semelhança visual entre dois elementos 

revela um estranhamento, que, difícil de passar despercebido, deve ser entendido 

metaforicamente, o que acaba por anular o estranhamento, já que o sentido novo obtido 

justifica a semelhança entre dois elementos que não têm semelhança prévia no mundo. A 

semelhança inexistente nos dois elementos no mundo, assim, chama atenção para a primeira 

parte da figura, a parte formal. A redução metafórica capaz de anular o estranhamento diz 

respeito à segunda parte da figura, o sentido. 

Os paralelismos visuais podem ser de três tipos: aliteração, rima, e símbolo. Quanto à 

aliteração e à rima, a semelhança pode ser de objeto, de arranjo e/ou de ação. Quanto ao 

objeto, deve-se observar o formato, tamanho e cor deles, seja dentro do plano (aliteração), 

seja entre dois planos (rima). No que diz respeito ao arranjo, os traços responsáveis pela 

semelhança são a planificação, o arranjo dos objetos, e, em menor grau, a iluminação. Há 

ainda a semelhança de ação, em que a paridade se dá pelos movimentos que acontecem dentro 

do plano ou entre dois planos distintos. Quantos mais desses traços forem iguais, maior é a 

semelhança entre os elementos, e maior o estranhamento. No caso do símbolo69, a semelhança 

é criada entre um elemento dentro de um plano do filme e algo externo ao filme (que não 

chega a aparecer na cena), e devem-se levar em conta todos os traços de composição de 

imagem, incluindo os internos aos objetos. 

Enquanto a aliteração e o símbolo dizem respeito à composição de uma imagem única, 

a rima diz respeito à junção de dois planos ou cenas. As junções entre dois planos podem ser 

feitas pelos seguintes modos: corte brusco (caso mais comum, que não apresenta diferença no 

                                                           
69 O que chamamos neste capítulo de “símbolo” não se iguala ao termo como usado normalmente nas teorias 
poéticas ou como utilizado nos capítulos anteriores. “Símbolo” aqui é o nome dado a uma categoria de nosso 
modelo teórico-didático. 
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tratamento dos planos); fade (caso em que o espaço vazio entre os dois planos pode revelar 

um vácuo entre os dois planos, seja ele de tempo, de espaço, ou até criando um sentido 

específico); fusão (caso em que a semelhança entre os dois planos se torna óbvia, e parece 

inclusive haver uma transformação de um plano no outro); corte com movimento (caso em 

que o movimento também é responsável pela semelhança dos dois planos, criando mais um 

ponto de igualdade); cortina (caso parecido com o fade); íris (também semelhante ao fade, 

mas direcionado a especificar um ponto do plano para dar mais atenção). Esses modos de 

junção não afetam muito o sentido criado a partir da semelhança dos dois planos, sendo 

necessário um exame do modo específico apenas nos casos em que ele significa, ou seja, em 

casos muito particulares num ou noutro filme. Existe ainda o caso da rima interna (que 

também pode ser de objeto, de arranjo ou de ação), que se dá através de um movimento de 

câmera (e não com corte), por meio do seguinte modelo: a câmera fixa um objeto, sai dele 

através de um movimento de câmera, e fixa então um outro objeto, que possui uma 

semelhança formal com o anterior. Trata-se de montagem sem cortes. Os movimentos de 

câmera podem ser os mais variados, conforme foi visto no Capítulo II desta tese: travellings, 

panorâmicas, trajetórias. 

Raramente a semelhança entre duas imagens será feita apenas através de um dos traços 

citados, seja ele interno ou externo, havendo, na maioria das vezes, uma confluência de vários 

deles, de modo que quanto mais desses traços forem semelhantes, mais notável é a 

semelhança, aumentando, assim, o estranhamento. Lembremos, no entanto, que um 

paralelismo visual feito com dois elementos iguais (a Lua com ela mesma, por exemplo) já 

encerra uma relação semântica prévia entre os objetos, diminuindo o estranhamento; assim 

como um paralelismo feito com dois objetos diferentes, mas que possuem uma relação 

semântica prévia (o Sol com a Lua, por exemplo) também diminui o estranhamento. 

 

1.1. Aliteração 

 

A aliteração é um tipo de paralelismo visual que ocorre dentro do plano, ou seja, na 

composição. As possibilidades de aliteração são muitas, como em casos de splitscreen, 

sobreposição de imagens como em fusões, ou simplesmente na colocação dos objetos dentro 
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do plano. Embora a aliteração ocorra até com certa frequência no cinema, são poucos os casos 

em que há significação, em que há poesia. 

Como exemplo de splitscreen, podemos citar o caso de Noivo neurótico, noiva 

nervosa (Annie Hall, 1977, de Woody Allen). No filme, Alvy e Annie estão casados e fazem 

terapia separadamente. As seções, no entanto, são mostradas ao mesmo tempo, usando 

splitscreen. Os dois são colocados na tela de costas um para o outro, como se fossem opostos 

[F036]. A aliteração se dá pelas posições em que estão postos, como se estivessem espelhados 

um no outro. Num primeiro grau de sentido, temos os dois fazendo terapia. Num segundo 

grau, essa semelhança física entre os dois sugere uma relação semântica nova, mais profunda 

dentro do filme: os dois são parecidos, mas são opostos, o que se confirma pelo texto verbal, 

pois, embora as reclamações de ambas as personagens sejam as mesmas, cada um vê o 

problema do seu jeito. Na cena como um todo, um sentido de terceiro grau, externo ao filme, 

é sugerido: homens e mulheres são semelhantes, mas são opostos. 

Um caso muito significativo de aliteração pode ser observado no filme A Queda Da 

Casa De Usher (La Chute De La Maison Usher, 1928, de Jean Epstein). A mulher de Usher 

está morta, e é levada para ser enterrada. Numa sobreposição de imagens, velas do enterro são 

colocadas sobre as árvores do caminho. As velas ficam, na tela, do mesmo tamanho das 

árvores, e coincidem perfeitamente com elas [F037]. Assim, a vela, símbolo da morte dentro 

da cena, coloca-se junto à árvore, símbolo da vida, levando a uma união, naquele ponto, entre 

vida e morte. Como sentido de primeiro grau, temos o enterro acontecendo. Num segundo 

grau de sentido, a cena sugere que Madeleine não está realmente morta, e está prestes a ser 

enterrada vida. Além desse sentido dramático, pode-se entender também, num terceiro grau, a 

ideia de que vida e morte são semelhantes. 

 

1.2. Rima 

 

A rima é um paralelismo visual que ocorre na montagem, ou seja, de um plano para 

outro. Ocorre normalmente entre o final de um plano e o início de outro, mas pode acontecer 

também em montagem paralela (o que é mais comum no caso de rima de ações). 
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Um caso de rima bastante interessante pode ser encontrado em 2001 – Uma Odisséia 

No Espaço (2001: A Space Odyssey, 1968, de Stanley Kubrick). No final da primeira parte do 

filme, os homens-macacos, já modificados pelo monólito e “transformados” em seres 

pensantes, usam um osso como arma, tanto para conseguir comida quanto para superar seus 

adversários. Um deles joga o osso para cima, o osso gira em câmera lenta, e logo corta para 

um veículo espacial. Os dois objetos acabam possuindo o mesmo tamanho e virtualmente o 

mesmo formato na tela [F038]. Num primeiro grau de sentido, o osso é jogado para cima, e a 

nave orbita em torno da Terra; são apenas dois momentos separados do filme. Como segundo 

grau de sentido, há a transformação da tecnologia dentro do filme: daquele primeiro objeto 

tecnológico a humanidade dá um salto até a tecnologia avançada dos veículos espaciais. Num 

terceiro grau, a rima sugere uma nova relação entre os objetos: osso e nave, sendo iguais, 

sugerem que a civilização humana surge da violência (esse caso será analisado melhor na 

conclusão desta tese). 

Em Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, Alvy, ainda criança, brinca num carrinho bate-

bate, num parque de diversões. A narração, da própria personagem, diz que quando criança 

ele costumava usar os carrinhos bate-bate para liberar a raiva e a frustração. Já no final do 

filme, Alvy, frustrado e irritado por ter sido rejeitado por Annie, bate em vários carros. A 

repetição da ação de bater nos carros (seja em carros reais, seja em carrinhos bate-bate) liga as 

duas cenas, o que sugere um paralelismo distante. A ligação entre as duas cenas, e as duas 

ações, ocorre de forma mais concreta, no entanto, pela repetição das imagens de Alvy criança 

nos carrinhos bate-bate em paralelo às imagens dele adulto, batendo nos carros de verdade 

[F039]. Temos um caso, então, de rima de ações. Assim, Alvy, naquele momento como adulto, 

age como criança, e tenta liberar a raiva (num segundo grau de sentido). Num terceiro grau, o 

adulto é comparado a uma criança, que, quando frustrado, procura resolver seus problemas 

sem raciocinar logicamente. 

Já em Na Cidade De Sylvia (En La Ciudad De Sylvia, 2007, de José Luis Guerín), 

perto do final, a personagem principal observa as mulheres ao seu redor. Ele tem um caderno 

cheio de desenhos de mulheres feitos por ele. O cabelo de uma das mulheres voa com o vento. 

O vento também faz as páginas do caderno passarem rapidamente, de modo que o movimento 

de um reverbera no outro, formando, desse modo, uma rima. A cena ainda possui uma 

sinestesia, pois o som das páginas do caderno continua no plano dos cabelos da mulher [F040]. 

Então, pode-se perceber como os cabelos da mulher são comparados metaforicamente às 

folhas do caderno, e, por extensão, aos cabelos das mulheres nos desenhos. Os desenhos, claro, 
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já são metonímia, ou representações, de mulheres. A metáfora então se complica: as mulheres 

reais são mulheres representadas, e as representações são mulheres reais. A rima é de ação 

(tanto as folhas quanto os cabelos agitam-se com o vento), e cria uma semelhança física entre 

as folhas e os cabelos. 

 

1.3. Símbolo 

 

O símbolo é um tipo de paralelismo visual diferente dos anteriores. Embora ele ocorra 

apenas na composição, a segunda imagem não fica presente no plano, sequer na cena ou no 

filme, mas no mundo. Quando determinada imagem de um filme lembra um objeto, figura ou 

qualquer imagem do mundo, estamos diante do que chamamos aqui de símbolo. 

Dois casos de símbolo podem ser vistos em 2001 – Uma Odisséia No Espaço. No 

primeiro deles, um rosto humano parece surgir na estrutura de uma nave que pousa na Lua 

[F041]. No primeiro grau de sentido, a semelhança não é levada em conta, e somente o 

acontecimento é relevante: o pouso da nave na Lua. Num segundo grau, a nave que possui 

semelhança com um rosto humano sugere que naquele estágio tecnológico da humanidade as 

máquinas são quase humanas. Num terceiro grau, é percebido um dos temas discutidos no 

filme: o de que máquinas e homens estão se tornando cada vez mais semelhantes. 

No segundo caso de 2001 – Uma Odisséia No Espaço, temos a nave que leva os 

astronautas a Júpiter [F042]. Assim como no primeiro exemplo, no primeiro grau de sentido, 

existe apenas a informação narrativa: os astronautas estão indo para Júpiter naquela nave. 

Num segundo grau, já se leva em consideração o formato da nave: a semelhança daquela nave 

com um espermatozóide parece comparar, mais uma vez, o estágio avançado das máquinas 

naquele futuro com o ser humano. Num terceiro grau, o desbravar do cosmos por parte do ser 

humano é comparado metaforicamente a uma fecundação. 
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2. PARALELISMO RÍTMICO 

 

O paralelismo rítmico causa estranhamento por criar uma relação de ritmo entre dois 

elementos que não existia até então. Assim, duas cenas que aparentemente não possuem 

relação, não contêm semelhança, são colocadas no filme como semelhantes, o que leva à 

necessidade de uma redução metafórica para apagar o estranhamento. 

O ritmo diz respeito à relação quantidade/duração dos planos dentro da cena. Dessa 

forma, duas cenas em sequência que possuam uma quantidade de planos parecida, com 

duração parecida, são semelhantes; além disso, as cenas podem se aproximar por oposição, 

sendo uma de poucos planos longos e outra de muitos planos curtos. Pode-se falar então em 

dois tipos de ritmo na criação de semelhança: harmonia ou contraste. A semelhança de ritmo 

entre duas cenas pode ser feita também através das modulabilidades temporais, casos em que 

as duas cenas em questão têm seu tempo decorrido de forma anormal, de acordo com as 

seguintes possibilidades: câmera acelerada para a frente; câmera lenta para a frente; 

velocidade normal para trás (nos casos de direção invertida acontecem em ordem contrária à 

normal); câmera acelerada para trás; câmera lenta para trás; tempo parado (frame estático). 

Nesses casos, o que pode acontecer como motivo de semelhança é a paridade (ou contraste) 

entre as modulabilidades temporais de duas cenas postas em sequência ou em montagem 

paralela. Esses dois tipos de paralelismo rítmico encerram, então, um mesmo tipo de desvio, 

sendo diferentes apenas no que diz respeito à existência de uma outra figura no caso da 

modulabilidade temporal, que é uma impertinência visual. Um tipo diferente de desvio 

rítmico acontece na relação imagem/som, caso em que a paridade se dá pelo ritmo da 

montagem das imagens sobrepostas à música ou a algum som da cena, cujo ritmo também 

deve ser levado em consideração. 

 

2.1. Montagem rítmica 

 

A montagem rítmica é o desvio que se dá pela existência de paridade ou contraste no 

ritmo entre duas sequências fílmicas. As duas sequências podem então se aproximar 

semanticamente como harmonia ou contraste. 
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No filme Matador (Matador, 1986, de Pedro Almodóvar), pode-se observar um caso 

de rima de ações, cuja figura envolve também o ritmo, de modo que se trata tanto de um 

paralelismo visual quanto rítmico. Duas cenas são intercaladas em montagem paralela. Na 

primeira, um professor de toureadores demonstra os movimentos feitos para matar o touro, 

enquanto na segunda, uma mulher, em encontro sexual com homem, faz movimentos 

semelhantes, que culminam na morte do homem [F043]. No primeiro grau de sentido, as duas 

cenas não se relacionam, e existem apenas as duas ações separadamente. Num segundo grau, 

a tourada e o assassinato são comparados dentro do filme, revelando uma relação daquela 

mulher assassina com toureadores. Num terceiro grau, são atribuídos traços semelhantes ao 

toureador e ao assassino, e, por extensão, à morte e ao sexo, pois o ato sexual se iguala à 

tourada, como se um fosse metáfora do outro (tema que envolve todo o filme). O ritmo da 

cena é essencial para a criação de uma semelhança entre as duas ações. 

 

2.2. Sobreposição rítmica de imagem/som 

 

No caso da relação imagem/som, é possível que na sobreposição exista uma paridade 

no ritmo de ambos os elementos, de forma que se cria uma relação semântica a partir desse 

encontro. Trata-se de uma figura pouco comum. 

Um bom exemplo de tal figura se dá no filme Laranja Mecânica (A Clockwork 

Orange, 1971, de Stanley Kubrick), em que a música de Beethoven se une a imagens de uma 

estátua de Jesus, que Alex (personagem principal do filme) tem em seu quarto. A imagem da 

estátua de Jesus é fragmentada em várias partes pela câmera, que passa de uma parte do corpo 

da estátua a outra, acompanhando o ritmo da música. A figura de Jesus, assim, parece dançar 

ao som de Beethoven, uma imagem um tanto herética, que revela, como segundo grau de 

sentido, sentimentos de Alex (só possíveis pela sobreposição imagem/música na montagem) 

[F044]. No primeiro grau, há apenas a existência daquela estátua no quarto dele, assim como 

a música, que é diegética. Como terceiro grau de sentido, no entanto, a juventude é colocada 

como desrespeitosa em relação aos dogmas religiosos; sentido esse que é corroborado por 

imagem posterior, em outra cena, quando Alex, ao ler a Bíblia, vê-se como soldado romano 

chicoteando Jesus. 



C A P Í T U L O  I I I  | 129 
 

Já quanto ao som em si, encontramos um exemplo em Viver A Vida (Vivre Sa Vie: 

Film En Douze Tableaux, 1962, de Jean-Luc Godard). Nana está em um restaurante e lá fora 

acontece um crime. Mafiosos usam metralhadoras para matar um homem. No momento dos 

tiros de metralhadora, a câmera, ainda dentro do restaurante, salta várias vezes em jumpcuts, 

de modo que os cortes espelham os tiros da metralhadora [F045]. A cena procura colocar os 

tiros, que ocorrem lá fora, como agindo dentro do restaurante, atingindo, de certa forma, as 

pessoas lá dentro, incluindo Nana. Dessa forma, num terceiro grau de sentido, teríamos o 

mundo marginal que age “lá fora” atingindo as pessoas que não têm relação com aquilo. No 

filme, essa é uma das “entradas” de Nana no mundo marginal em que ela se coloca; aquele 

mundo, que parece não ser o mesmo que o dela, age nela, atingindo-a. 

 

3. PARALELISMO SONORO 

 

O paralelismo sonoro se dá pela semelhança de sons, seja entre dois ruídos, seja entre 

um ruído e a música. Assim como num paralelismo visual ou rítmico, a semelhança de sons 

dessemelhantes no mundo causa um estranhamento. Os casos de paralelismo sonoro são 

bastante raros e, embora a imagem não faça parte dos traços de semelhança, ela é 

extremamente necessária para a construção de significados. 

Encontramos dois exemplos de paralelismo sonoro no filme Laranja Mecânica. No 

primeiro deles, temos uma cena em que Alex e seus companheiros espancam um velho. Nela, 

Alex canta a música “singin’ in the rain” enquanto chuta o velho, caído no chão. As batidas da 

música, imortalizadas nos pés de Gene Kelly no filme “Singin’ in the rain”, acontecem no 

som dos chutes que Alex dá no velho, revelando que a felicidade de Alex é a violência [F046]. 

A esse sentido dentro do filme se alia um sentido de terceiro grau, fora do filme, em que mais 

uma vez é feito um comentário sobre a juventude, no caso, a proximidade dela com a 

violência. Além disso, a cena é carregada de forte tom irônico, pela forma como mimetiza e 

transforma o sapatiado do musical clássico em algo grotesco, por causa do ato violento. 

No segundo caso de Laranja Mecânica, não há paralelismo entre um som e a música, 

mas entre dois sons. Já no final do filme, quando Alex está no hospital, seus gemidos de dor 

se misturam a gemidos de prazer de uma enfermeira e um médico que estão engajados num 

ato sexual ao lado do leito de Alex [F047]. Os gemidos de dor aliados aos gemidos de prazer 
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corroboram mais uma vez para um dos temas mais frequentes em “Laranja Mecânica”: a 

ligação entre o prazer e a dor, entre a violência e o sexo, o que surge como terceiro grau de 

sentido. 

 

4. PARALELISMO DISTANTE 

 

Trata-se de um paralelismo atípico. Aqui, a semelhança não se dá entre objetos, planos 

ou cenas colocados em sequência, como até então, mas sim, entre duas cenas distantes entre si 

no decorrer do filme. O estranhamento da semelhança, aqui, talvez seja menor, pela distância 

das cenas, já que a memória humana muitas vezes se perde no meio de tantos detalhes num 

filme. No entanto, se a memória não falha, o estranhamento muitas vezes é enorme. 

Assim, duas cenas em momentos diferentes do filme podem se aproximar formalmente 

pela existência de um ou mais elementos em comum entre elas, que podem ser imagéticos, 

sonoros ou textuais. Tal figura fica, então, entre o paralelismo e a redundância. 

O elemento imagético pode ser um objeto, o arranjo de uma imagem, ou uma ação. No 

caso de elemento sonoro, pode se tratar de um ruído ou uma música. E no caso de texto verbal, 

pode ser um texto falado ou escrito. Nos casos de paralelismo distante, vale mais a 

confluência dos traços para criar uma semelhança maior entre as cenas; quando não há muitos 

traços repetidos, há, quase sempre, a ajuda do texto verbal, que cria uma ligação mais forte 

entre duas cenas distantes. 

 

4.1. Repetição de elemento imagético 

 

No caso do elemento imagético, a semelhança entre as duas cenas distantes se dá 

apenas por traços da imagem: objeto, arranjo (composição), ou ação. Aqui, embora a 

semelhança física se dê apenas na imagem, a existência do texto é importante para a 

significância, e para unir as duas cenas semanticamente. 
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Em O Último Imperador (The Last Emperor, 1987, de Bernardo Bertolucci), por 

exemplo, logo no começo, o menino se torna imperador e, na cerimônia, recebe um grilo 

preso numa caixa. Ele passa então a viver na cidade proibida. No final do filme, quando ele 

volta à cidade e ao seu antigo trono, ele encontra a caixa, e, ao ser aberta, sai de lá o grilo 

[F048]. Além da repetição do objeto, ligando, assim, a cena final ao início, quando ele era 

criança, há uma impertinência na existência do grilo naquela cena, já que se passaram muitos 

anos. A libertação do grilo, então, é uma metáfora da libertação do imperador, que só vem 

agora, na sua morte. Só ao unir as duas cenas chega-se à questão do imperador ter sido um 

prisioneiro durante toda sua vida. Num terceiro grau de sentido, podemos ver como a vida é 

tida como uma prisão, da qual a única forma de libertação é a morte. A cena permite também 

a leitura do poder como aprosionamento do indivíduo. Na comparação metafórica, o 

imperador é o próprio grilo, que passou sua vida inteira preso naquele trono. 

Em Ponto Final – Match Point (Match Point, 2005, de Woody Allen), logo no começo 

do filme, uma bola de tênis bate na rede e a imagem é pausada, sem determinar se ela passa 

para o outro lado ou não. Já perto do final do filme, depois de cometer um assassinato, Chris 

joga uma aliança que ele pegou para fazer o crime parecer ligado a um roubo, e a aliança bate 

numa grade de ferro, muito semelhante a uma rede. A imagem é pausada, da mesma forma 

que no começo [F049]. A ligação entre as duas cenas se dá por uma rima, pela semelhança 

entre os dois objetos (bola e aliança), e entre as duas imagens (mesma planificação, mesma 

composição). A pausa na imagem, por si só, já é um desvio, uma modulabilidade temporal. 

Para o tenista, quando a bola bate na rede e não passa para o outro lado, ele perde o ponto. Na 

cena em que ele joga a aliança, ela bate na grade e não passa para o outro lado, o que indicaria 

que a aliança seria encontrada e ele poderia ser preso. No entanto, um traficante encontra a 

aliança e termina sendo considerado culpado do crime, de modo que perder o ponto, para ele, 

significou “ganhar o jogo”. O discurso inicial, sobre sorte, toma outro caminho, determinando 

que, às vezes, o azar é sorte. 

Em Desconstruindo Harry (Deconstructing Harry, 1997, de Woody Allen), há uma 

cena com personagem de um conto de Harry Block que fica desfocado. O fato de ele ficar 

desfocado já é, por si só, uma impertinência. A família da personagem do conto precisa usar 

óculos para parar de vê-lo desfocado. Perto do final do filme, Harry também fica desfocado, 

igual a sua personagem, de modo que as duas cenas são ligadas por esse elemento [F050]. 

Assim como no conto dele, a pessoa desfocada parece querer que o mundo se adapte a ele (a 

família precisa usar óculos para conviver com a personagem), e não que ele se adapte ao 
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mundo. Sendo escritor, Harry quer, e faz, justamente isso: cria mundos que possam se adaptar 

a suas neuroses, a seus problemas. A questão da dualidade realidade/ficção, que permeia o 

filme como um todo, ganha aqui novo aspecto, pois o escritor é tomado como criador de uma 

outra realidade, em que ele possa viver. Questões como essa, e como “a vida imita a arte, e 

vice-versa”, são parte do terceiro grau de sentido. Como segundo grau, temos a questão das 

personagens de Harry serem todas baseadas nele mesmo e nas pessoas com quem ele convive, 

o que possibilita um entendimento maior da vida dele, já que as cenas dos livros dele podem 

então ser tidas como cenas da vida dele. Em outra questão extra-fílmica, há ainda o fato de o 

próprio Woody Allen criar suas personagens baseadas nele e nas pessoas com quem ele 

convive, criando um paralelo entre nossa própria realidade e a do filme. 

 

4.2. Repetição de elementos mistos 

 

Nos casos de repetição de elementos mistos, vale a relação entre a imagem e outros 

elementos fílmicos (som, música e texto verbal). Tanto pode haver a repetição de mais de um 

elemento (tanto imagem quanto som se repetem em duas cenas distantes, por exemplo), 

quanto pode haver a semelhança entre dois elementos diferentes em duas cenas (como quando 

ações de uma cena se “repetem” no texto verbal de outra cena). 

Em 2001 – Uma Odisséia No Espaço, logo no começo, homens-macacos encontram 

um monolito e, mesmerizados pelo objeto, começam a se aproximar e a ficar em volta dele, 

até que tocam o monolito levemente. No futuro, seres humanos encontram um monolito na 

Lua. Da mesma forma que os homens-macacos, eles ficam em volta do objeto e tocam 

levemente o monolito. O arranjo das duas imagens é muito parecido, além das ações tanto dos 

homens-macacos quanto dos astronautas [F051]. Unidas assim, as duas cenas, num terceiro 

grau de sentido, indicam que o ser humano é ainda primitivo, e diante dos mistérios do 

universo se assemelha a homens-macacos. Além do arranjo e das ações ainda há o próprio 

monolito como objeto de ligação, e também a música, que é igual nas duas situações. 

Em De Olhos Bem Fechados (Eyes Wide Shut, 1999, de Stanley Kubrick), o caso é 

diferente. Aqui, a união entre duas cenas não se dá pela repetição de mais de um elemento de 

uma cena para outra, mas sim, pela repetição de um elemento em outro. O que ocorre em De 

Olhos Bem Fechados é que as ações de uma cena são “repetidas” de certa forma, em outra 
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cena, não através de ações, mas através de texto verbal. Na primeira cena, Bill (personagem 

principal) entra num casarão e quase se engaja numa orgia. Na outra, Alice, mulher de Bill, 

descreve um sonho que teve, em que ela participa de uma orgia [F052]. As duas cenas, assim 

ligadas, indicam que ambos tiveram, de certa forma, a mesma experiência. Essa ideia é 

reforçada por cena posterior, em que Alice diz que as experiências dos dois, tanto reais quanto 

sonhadas, são semelhantes. Um dos temas do filme é então concretizado: a indeterminação do 

real. Se o real se assemelha a um sonho, não há como determinar o que foi verdadeiramente 

real. 

 

5. IMPERTINÊNCIA SEMÂNTICA 

 

A impertinência semântica é o desvio caracterizado pela aparição de um elemento 

semanticamente estranho num plano ou cena. Trata-se, assim, de conteúdo impertinente. O 

que ocorre nesses casos é que um elemento que parece destoar do resto da cena se destaca, 

criando, deste modo, um estranhamento. Os elementos de uma cena devem, tradicionalmente, 

compor um mundo realista, dentro da realidade criada no filme. Dessa forma, um elemento 

que parece não pertencer àquele mundo não deve ser entendido apenas referencialmente. 

À impertinência semântica não importa a montagem (já que a montagem está ligada à 

sintaxe), mas sim, a existência de um elemento estranho junto a elementos normais 

(sobreposição com contraste). Assim, a impertinência semântica é a figura do contraste, da 

antítese, que se configura como conteúdo destoante. 

 

5.1. Ambiente impertinente 

 

Ambiente impertinente é aquele que se destaca em relação ao resto da cena em que é 

posto. Nos casos em que o ambiente parece não fazer parte da narrativa normal do filme, e 

parece conter algo que a distingue da cena em que é posta, é possível que exista impertinência, 

e deve-se observar a imagem em seu contexto para procurar um sentido para tal impertinência. 
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Um caso bastante claro de ambiente impertinente pode ser visto em O Deserto 

Vermelho (Il Deserto Rosso, 1964, de Michelangelo Antonioni), quando Giuliana 

(personagem principal) finalmente se entrega a Corrado (amigo do marido de Giuliana). 

Casada, mas mentalmente instável, Giuliana tem um encontro amoroso com Corrado, que já a 

tinha procurado diversas vezes. Depois de fazerem sexo, o quarto em que estão se torna 

inteiramente cor de rosa [F053]. A mudança das cores indica, por um lado, a felicidade 

reencontrada de Giuliana, e, por outro, a instabilidade mental mais uma vez tomando conta da 

sua vida. A mudança no mundo é ilusória, e ela logo volta à realidade em que não é feliz. 

Em Zabriskie Point (Zabriskie Point, 1970, de Michelangelo Antonioni), na cena de 

amor entre as duas personagens principais, começam a aparecer várias pessoas também 

fazendo amor no meio do deserto, onde eles estavam sozinhos [F054]. Essas pessoas, que não 

estão realmente presentes na cena, compõem um ambiente impertinente, o que revela um 

sentido metafórico. O amor dos dois é livre e representa o amor da época, e de todos os jovens. 

O caso parece ser uma espécie de hipérbole visual. 

 

5.2. Objeto impertinente 

 

Os casos de objetos impertinentes são aqueles em que um objeto se destaca dentro de 

um plano por possuir algum traço que o torne estranho, seja na forma como o objeto é usado, 

seja no confronto do objeto com outro. 

Assim, em A Flor Do Meu Segredo (La Flor De Mi Secreto, 1995, de Pedro 

Almodóvar), há objeto impertinente. Leo é abandonada completamente pelo marido. Logo em 

seguida, ao entrar no banheiro, vemos sua imagem refletida no gabinete de remédios [F055]. 

O gabinete, vermelho e em formato de cruz, com o reflexo de Leo, revela sua intenção de se 

matar, e prediz a tentativa de suicídio iminente. O  caso é de objeto impertinente por causa da 

natureza estranha do gabinete, que é em formato de cruz e vermelho; no entanto, o reflexo de 

Leo no objeto é imprescindível para a existência da figura. 

Já em De Olhos Bem Fechados, depois de passar por várias possibilidades de 

encontros amorosos e de quase participar de uma orgia, Bill, que usara uma fantasia na festa 

da orgia, chega a sua casa e vê a máscara de sua fantasia posta sobre seu travesseiro, ao lado 
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de sua mulher [F056]. A impertinência do objeto se dá pelo uso dele: é colocado como se 

fosse uma cabeça real, num travesseiro. O objeto, assim, parece “fora de lugar” justamente 

por ser colocado num lugar apropriado para aquilo que ele substitui: uma cabeça real. O efeito 

resultante disso é metonímico: a máscara substitui Bill em sua cama, funcionando como uma 

representação dele naquele lugar, de modo que os acontecimentos da noite anterior, em que 

Bill usou a máscara, são ligados ao sonho. A máscara posta ali também revela a 

impossibilidade de Bill esconder os acontecimentos da noite anterior, como se ele agora 

estivesse já desmascarado, o que o impele a contar tudo a sua mulher. Embora o efeito seja 

metonímico, a parte formal da figura ocorre dentro do plano, não se tratando, assim, de 

coordenação, ou seja, de inconsequência (o que tornaria a figura uma metonímia tal qual 

defendemos aqui para o cinema). 

Caso parecido se observa em Lolita (Lolita, 1962, de Stanley Kubrick), na cena que 

inicia e finaliza o filme. O professor Humbert, apaixonado e abandonado por Lolita, vai à 

mansão de Quilty, homem responsável por “roubar” Lolita dele, para matá-lo. Quilty, bêbado 

e um tanto louco, tenta fugir e se esconder de Humbert, indo para trás de um quadro. Humbert 

o segue e atira nele através do quadro, de modo que as balas furam o quadro, sem mostrar 

Quilty sendo atingido [F057]. O quadro retrata uma menina, que fica furada pelas balas de 

Humbert, revelando a culpada daquele crime, ao mesmo tempo em que revela a vontade real 

de Humbert: matar Lolita. A cena também determina, de uma vez por todas, o final da vida de 

Lolita como menina, na visão de Humbert. A Lolita ninfeta, por quem ele se apaixonou, não 

existe mais, está morta. Mais uma vez o efeito é metonímico, pois ocorre uma substituição da 

Lolita real pela menina retratada no quadro. No entanto, assim como no exemplo anterior, a 

parte formal da figura é uma impertinência, pois ocorre dentro do plano, e não na montagem. 

O objeto é impertinente pela sua utilidade na cena: ele esconde a vítima dos tiros, colocando-

se na frente dela. O quadro, assim, destoa da cena, pois esconde a ação. Ao esconder a ação, 

no entanto, o quadro revela o poético, produzindo polissemia; o tiro atinge tanto o rival 

quanto a menina do quadro e, por extensão, a própria Lolita. 
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5.3. Sinestesia 

 

A sinestesia, no cinema, não diz respeito, diretamente, ao efeito sinestésico dado a 

entender através das imagens. A questão é que, diferentemente da literatura, em que há apenas 

o registro verbal, que é responsável por construir intelectivamente a mistura de sensações, no 

cinema, há realmente registro de dois sentidos: a audição e a visão. Assim, a sinestesia de que 

falamos poderia se chamar “contraste imagem/som”, já que, ocorrendo na sobreposição desses 

dois elementos, apresenta-se como uma não-simetria entre eles. Quando o som que 

acompanha determinada imagem não é o som “natural” dela, ou seja, não é o som que deveria 

estar presente naquela imagem, há sinestesia fílmica. Esse contraste causa estranhamento e 

impele a uma redução metafórica de um dos elementos para que o estranhamento seja anulado. 

Em cena de Pai Patrão (Padre Padrone, 1977, de Paolo e Vittorio Taviani), os 

meninos pastores descobrem o sexo com os animais. A partir daí, várias cenas começam a se 

intercalar com pessoas se preparando para fazer sexo. Os encontros vão acontecendo e se 

tornando cada vez mais numerosos. Ao mesmo tempo em que mais cenas vão aparecendo, os 

sons do sexo dos meninos, aos quais vão se juntando os das outras cenas, começam a se 

propagar, aumentar o volume e a quantidade, até que a cena acaba num plano geral da cidade 

ainda sob os sons do sexo [F058]. Os sons não coincidem, assim, com a imagem mostrada, 

compondo uma sinestesia, pois o que se vê e o que se ouve não correspondem aos mesmos 

elementos. A cena indica, então, que o sexo age como algo contagioso e toma conta da cidade 

de modo tão forte que é a única coisa que existe naquele momento, como se o sexo se 

apoderasse da vida. 

Também em Pai Patrão, Gavino está na escola militar e tenta estudar, enquanto seus 

colegas tomam banho e brincam. A câmera começa em Gavino, que está tentando estudar em 

voz alta. Só se ouve a voz dele. A câmera se movimenta então para a esquerda, entrando na 

parte maior dos banheiros, onde estão seus colegas. Ouve-se a voz de Gavino e nenhum som 

dos estudantes, sobre a imagem deles se lavando e conversando. O som dos barulhos dos 

estudantes então surge aos poucos, apagando o som da voz de Gavino, que perde a 

concentração. Quando a câmera volta para Gavino, ainda é o som dos estudantes que se ouve 

[F059]. Do ponto de vista narrativo, a cena relata apenas a tentativa de Gavino de estudar 

enquanto seus colegas brincam. Do ponto de vista dramático, percebe-se como Gavino se 

esforça mais do que os outros e estuda mais do que os outros. Do ponto de vista poético, vê-se 
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que o estudo se sobrepõe à vida comum, revelando algo mais profundo a respeito de Gavino: 

que a vida dele é o estudo, que se sobrepõe a qualquer outra coisa, e é pelo estudo que ele 

tenta mudar de vida. 

No filme Retrato De Um Assassino (Henry: Portrait Of A Serial Killer, 1986, de John 

McNaughton), logo na primeira cena, são mostrados corpos de jovens mulheres mortas. O 

som que se ouve é o de gritos de mulheres sendo violentadas e assassinadas [F060]. Existe aí 

uma falta de sincronia temporal que se concretiza na sinestesia. À imagem das mulheres já 

mortas se sobrepõe o som delas sendo assassinadas, algo que ocorreu dias antes. Dessa forma, 

o filme indica que o assassinato permanece, que a violência não acaba quando a vítima morre, 

mas continua ainda nos corpos mortos, como se jamais fosse acabar. 

Outro exemplo de sinestesia se dá em Laranja Mecânica. Em determinada cena, a 

câmera inicia mostrando um buquê de flores pintado numa parede sob o som de música 

erudita alegre. Em contraste com essa imagem e com a própria música, ouvem-se gritos de 

uma mulher sendo atacada [F061]. A sinestesia indica algo que vai ser trabalhado no filme 

também em outras cenas: a alegria daqueles jovens é a violência; a beleza, para eles, é a 

violência. 

 

5.4. Contraste imagem/texto verbal 

 

O contraste imagem/texto verbal, semelhante à sinestesia, diz respeito à falta de 

paridade que se dá entre a imagem e o texto verbal, seja narração, seja diálogo. Na 

sobreposição da imagem com o texto verbal, há, normalmente, uma combinação de 

informações, de modo que o comum é que as informações não se repitam, mas também não 

tenham contraste. Assim, tanto a repetição da mesma informação (redundância) quanto o 

contraste nas informações encerram desvios. Aqui nos interessa o desvio do contraste. O 

desvio da redundância será tratado mais à frente. 

Em Matador, por exemplo, enquanto um professor de toureadores fala sobre como o 

toureiro age em relação ao touro, são mostradas imagens de uma mulher flertando com um 

homem, e, posteriormente, iniciando um encontro sexual com ele [F062]. O contraste entre o 

que está sendo falado (o texto verbal discorre sobre o toureiro e o touro) e o que está sendo 



C A P Í T U L O  I I I  | 138 
 

mostrado (imagens de uma mulher e um homem) revela uma metáfora entre o ato do toureiro 

e da mulher fatal. A cena culmina em exemplo já examinado aqui, com rima de ações 

(paralelismo visual). 

Também em Matador, já próximo ao final do filme, enquanto na narração uma notícia 

de jornal fala sobre um eclipse que está para acontecer, e descreve como ocorre um eclipse, 

nas imagens vemos um casal se encontrando [F063]. A sobreposição faz surgir, assim, uma 

metáfora entre o encontro do casal e o encontro de dois astros, transportando o que é dito 

sobre o Sol e a Lua para a mulher e o homem. 

Outro caso pode ser visto em Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. O casal Alvy e Annie 

vai para a cama e rapidamente Alvy sai de cima dela, dizendo: “como diria Balzac, lá se foi 

outro romance” [F064]. Aqui, o contexto sexual em que a fala se dá é, aparentemente, 

ignorado, e Alvy parece falar de literatura, e não de sexo. Obviamente, o texto está naquela 

cena pós-sexo por se tratar, sim, de sexo, não de literatura. Assim, o aparente contraste 

apresentado na forma é apagado rapidamente quando se faz uma redução metafórica da fala 

de Alvy dentro do contexto do sexo. O contraste acontece apenas na forma, e é somente 

aparente, já que, sendo irônica, a fala faz menção ao fato de Balzac ter escrito muitos 

romances numa rapidez incrível, tal como uma ejaculação precoce. No entanto, para além da 

piada, existe uma comparação metafórica entre o ato da escrita e o sexo. 

 

5.5. Ucronia70 

 

Na ucronia, existe uma sobreposição de acontecimentos de duas realidades distintas. O 

estranhamento é óbvio e gritante. Os casos mais comuns são de “tempo misto”, em que 

pessoas do presente visitam locais e pessoas do passado e interagem com elas. Obviamente, 

não pode haver qualquer explicação sobrenatural ou “científica” (como em casos de volta no 

tempo em filmes de ficção científica), de modo que o encontro das realidades se dá 

metaforicamente, e não na realidade do filme propriamente dita. 

                                                           
70  Utilizamos o termo “Ucronia”, que diz respeito a uma literatura cuja narrativa se passa em épocas 
indeterminadas da história humana, para nomear os casos em que, assim como é comum na literatura ucrônica, 
realidades mistas são postas em conjunto. A “Ucronia”, em seu sentido usual, muitas vezes chamada de “história 
alternativa”, envolve mistura de épocas distintas, de personagens de universos diferentes, ou pessoas de épocas 
diferentes. Como deve ficar óbvio, nosso uso do termo difere deste. 
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Em Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, Alvy está narrando momentos de sua infância, 

no colégio. Ele, criança, beija uma menina, a professora briga com ele, e ele, adulto, aparece 

na sala para se defender. A professora e a aluna beijada, assim como o próprio Alvy criança, 

estão no passado, enquanto Alvy adulto está no presente, mas todos eles conversam como se 

estivessem no mesmo momento [F065]. Como segundo grau, temos a vontade de Alvy de se 

defender dos problemas de criança com argumentos de um adulto, como se ele quisesse voltar 

àquele tempo para se justificar. Como terceiro grau, podemos perceber uma reconstrução de 

um momento passado pela memória, sempre reescrevendo os acontecimentos com uma nova 

ótica. Assim, Alvy vê aquele momento agora com olhos de adulto, assim como todos nós 

quando lembramos nossa infância. 

Em cena de Desconstruindo Harry, a personagem principal, Harry, um escritor, 

encontra uma personagem de um livro seu e os dois conversam. Enquanto Harry está no 

mundo do filme, a personagem do livro dele não está, pertence a outro mundo, criado pelo 

próprio Harry. Os dois, no entanto, encontram-se e conversam. No diálogo, a personagem 

examina vontades íntimas de Harry, e se revela como uma representação do subconsciente 

dele [F066]. Como segundo grau de sentido, estamos diante de Harry examinando a si mesmo, 

procurando se entender. Como terceiro grau, vemos que a ficção é um espelho de nossa 

realidade, e consegue fazer entender o artista melhor do que ele mesmo. 

Outro exemplo pode ser visto em cena de Crimes E Pecados (Crimes And 

Misdemeanors, 1989, de Woody Allen), em que Judah, que acaba de cometer um assassinato, 

passa pela casa onde morou quando criança, e pede para entrar e rever o lar. Ele entra na sala 

de jantar e lá está sua família, em plena ceia. As pessoas na mesa conversam sobre moral, 

ética e religião. Judah interrompe para perguntar sobre o caso dele, o caso de se cometer um 

crime. Duas opiniões são dadas pelos convivas: na primeira, a moral não tem validade, e se o 

criminoso escapa da justiça, ele fica bem; na segunda, cometer assassinato é um pecado, e por 

isso não deve ser feito [F067]. Assim como em Desconstruindo Harry, o que acontece é um 

exame dos problemas interiores da personagem. Aqui, a luta interior se concretiza pela 

conversa no jantar de sua família no seu passado. O modo como Judah foi criado é 

representado aqui pela sua família, bastante viva em seus pensamentos, concretizando o 

dilema moral pelo qual ele está passando. 
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6. IMPERTINÊNCIA VISUAL 

 

A impertinência visual diz respeito ao desvio caracterizado pelo surgimento de uma 

imagem destoante da normal do filme (ou da realidade do filme, em casos específicos), seja 

em aspecto, cor, iluminação, etc. A impertinência, aqui, não está no conteúdo da imagem, mas 

no aspecto visual dela. Um filme em scope, por exemplo, pode conter uma cena em 4x3, 

gerando, assim, um desvio de aspecto. Da mesma forma, um filme colorido pode conter uma 

cena em preto & branco, ou usando filtro ou textura diferente (por exemplo: um filme em 

35mm pode conter uma cena em digital). O desvio de imagem pode ser também em relação à 

velocidade da projeção, como nos casos de modulabilidade temporal, de que já tratamos ao 

falar do ritmo; porém, no caso do ritmo, vale a semelhança ou contraste de velocidade entre 

duas cenas, enquanto aqui, interessa o contraste que a cena modulada possui em relação ao 

restante do filme. 

 

6.1. Imagem impertinente 

 

A imagem impertinente diz respeito ao desvio de cor (na dualidade cor/preto & branco, 

principalmente), iluminação (em menor grau), filtros ou texturas (como no uso de múltiplos 

tipos de captura de imagem: digital, 35mm, 16mm, etc.), e o que chamaremos aqui (por falta 

de um nome melhor) de “modificação da tela” (que diz respeito aos casos em que a tela é 

transformada, por exemplo: dividida em duas ou mais, colocada de cabeça para baixo, 

recortada das mais variadas formas, etc.). 

Assim, em Laranja Mecânica, por exemplo, durante o “tratamento” de Alex, ele é 

forçado a assistir também a vídeos nazistas. Os vídeos são originais, em preto & branco, 

contrastando com a imagem geral do filme, e revelam uma relação nova entre o filme e o 

procedimento médico (o “tratamento”) [F068]. Os vídeos são usados, nesse tratamento, para 

acabar com a violência em Alex; no entanto, o procedimento é típico de um governo fascista, 

de modo que o governo do país, ao dar início àquele tipo de “terapia”, aproxima-se de um 



C A P Í T U L O  I I I  | 141 
 

regime nazifascista. O vídeo que é então mostrado a Alex para acabar com a violência nele 

termina mostrando a violência do procedimento. 

Em O Selvagem Da Motocicleta (Rumble Fish, 1983, de Francis Ford Coppola), os 

dois irmãos conversam numa loja de animais. O irmão mais velho, conhecido apenas por “o 

cara da motocicleta”, conta a Rusty James sobre os peixes Betas (o Rumble Fish do título 

original). Diz ele que aqueles são peixes de briga (daí o nome rumble), e que precisam ficar 

separados, senão eles matam uns aos outros. O filme, que trata de jovens metidos em gangues, 

tem os peixes como os únicos objetos que aparecem coloridos. O preto & branco do filme se 

justifica na personagem do “cara da motocicleta”, que é daltônico. Os peixes coloridos criam, 

assim, um paralelo com os garotos, que são, metaforicamente, os peixes de briga. Nessa 

mesma cena, o irmão mais velho mostra como até mesmo o próprio reflexo do peixe é atacado 

por ele, pois o peixe, achando que é outro da mesma espécie, começa a bater no vidro. No 

final do filme, quando o “cara da motocicleta” morre, Rusty James se vê refletido no vidro do 

carro da polícia. A imagem é colorida, e Rusty quebra o vidro com um murro. Ele ataca a si 

mesmo porque se vê como um reflexo do irmão [F069]. 

Outro caso de imagem impertinente se encontra no filme Má Educação (La Mala 

Educación, 2004, de Pedro Almodóvar), na cena em que Ignácio é violado sexualmente por 

Manolo. Ignácio tenta fugir e cai, batendo a cabeça. O sangue que surge da batida separa 

primeiro o rosto dele em dois, e, logo em seguida, separa a imagem em duas [F070]. Naquele 

momento Ignácio se divide em dois, e é a partir dali que ele é tanto o ator que se denomina 

Ángel quanto o travesti da história que ele tenta transformar em filme. O trauma que 

transforma Ignácio em dois transforma também a história do filme em duas, sendo uma o 

conto e outra a realidade do passado das personagens. 

Já em Alexandria (Agora, 2009, Alejandro Amenábar), enquanto o povo revoltado 

destrói a biblioteca da cidade, a imagem fica de cabeça para baixo [F071]. A imagem 

representa não só o estado do mundo naquele momento, em que, fora da razão, as pessoas 

destroem escritos valiosos, mas também faz parte de um dos temas centrais do filme, a 

astronomia, pois a personagem principal procura justamente entender o formato do mundo, 

sua relação com os outros planetas, com o sol, etc. A imagem de cabeça para baixo é 

provavelmente o único caso em que o ângulo de filmagem se torna uma impertinência visual. 
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6.2. Modulabilidade temporal 

 

Já falamos sobre a modulabilidade temporal, de modo que basta agora lembrar os 

casos mais básicos, que são os de velocidade mais rápida que o normal (câmera acelerada), 

mais lenta (câmera lenta), e de frame pausado (quando a imagem é congelada). A 

modulabilidade temporal encerra desvio por quebrar a velocidade normal do filme. Assim, um 

filme que fosse totalmente em câmera acelerada teria como desvio uma cena em velocidade 

normal, pois esta causaria contraste com o resto do filme. 

Em Laranja Mecânica, durante cena de sexo entre Alex e duas jovens, a câmera é toda 

acelerada, causando uma impertinência visual bastante clara [F072]. A aceleração, do ponto 

de vista narrativo, desnecessária, ilustra bem o sexo fútil e apressado dos jovens. Também em 

Laranja Mecânica, vemos uma cena em câmera lenta. Depois de ser desafiado por seus 

companheiros, Alex, líder da gangue, ataca seus amigos em câmera lenta. A cena tem forte 

apoio do texto verbal, que, na narração em primeira pessoa de Alex, diz que ele estava calmo 

por fora [F073]. Assim, a câmera lenta (com apoio da música) concretiza na cena a calma 

apenas externa de Alex, já que suas ações dizem o contrário, pois são socos e chutes contra 

seus “drugues”. 

Outro exemplo de câmera acelerada se dá em Alexandria, em cena já comentada aqui 

[F071]. De um ângulo picado, a câmera acelerada filma as pessoas correndo para lá e para cá 

durante a revolta. As pessoas ficam aparentadas a formigas, tanto por causa do ângulo quanto 

por causa da câmera acelerada. A comparação com as formigas indica a irracionalidade dos 

atos durante a revolta, e a irracionalidade do povo. No entanto, sabendo-se que as formigas só 

aparentemente andam de forma caótica, pois são, na verdade, muito organizadas, e agem 

como um grupo uno, pode-se compreender que aquela ação de destruição tem uma 

organização semelhante às de insetos como as formigas, que agem como se fossem um só 

organismo, com uma só ideia e um só objetivo, nesse caso, a defesa de suas crenças e 

destruição das crenças dos outros. 

Em Barry Lyndon (Barry Lyndon, 1975, de Stanley Kubrick), já perto do final do 

filme, Barry, depois de perder tudo que tinha conseguido, e tendo uma perna amputada, tem 

seu destino relatado pelo narrador. Enquanto ele entra na carruagem, o narrador diz que “ele 
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nunca mais viu Lady Lyndon”, momento em que a imagem fica congelada [F074]. O final de 

Barry é aquele, sua vida acaba naquele momento (embora ele viva alguns anos ainda, como já 

falou o narrador), o que é sugerido pelo frame pausado. A morte de Barry é ter perdido a 

fortuna, é não poder mais viver como até então, e não ver mais sua esposa. Já em Calígula 

(Caligola, 1979, de Tinto Brass), o frame pausado no final, em seu rosto, no momento de sua 

morte, revela não o fim de sua vida, mas sua imortalidade [F075]. A pausa parece dizer que 

Calígula, embora morto, fica para sempre na história, e, como César, é um deus. 

 

7. INCONSEQUÊNCIA 

 

A inconsequência é um desvio caracterizado pela coordenação de dois elementos 

aparentemente sem relação semântica, sendo possível também que o segundo elemento 

coordenado tenha uma relação semântica indireta com o primeiro (como nos casos de 

metonímia). A diferença entre a impertinência semântica e a inconsequência é que enquanto 

aquela trabalha dentro da cena ou do plano, essa se dá entre duas cenas ou dois planos. Assim, 

a inconsequência acontece na montagem, e pode ocorrer de duas formas. Na primeira delas, o 

elemento (ou imagem) inconsequente se coloca no meio de uma cena normal, de modo que a 

cena parece ficar em pausa para o surgimento do elemento, e depois continuar seu curso 

normal. Na segunda, a cena normal acaba e dá vez ao elemento inconsequente, de modo que o 

filme não retorna à cena normal anterior, mas sim, continua o novo discurso a partir daí. 

 

7.1. Metonímia 

 

A metonímia é um tipo de inconseqüência que se dá pela substituição de um elemento 

por outro, normalmente uma imagem por outra imagem. Nos casos de metonímia, a elipse é 

extremamente importante. A inconseqüência ocorre quando, na junção de duas imagens, a 

segunda não corresponde àquilo que deveria ser mostrado, de modo que essa segunda imagem, 

que tem relação apenas indireta com a primeira, parece tomar o lugar da imagem “verdadeira”. 
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Assim, em Tudo Que Você Sempre Quis Saber Sobre Sexo E Tinha Medo De 

Perguntar (Every Thing You Always Wanted To Know About Sex * But Were Afraid To Ask, 

1972, de Woody Allen), o bobo da corte, tendo sido flagrado na cama da rainha, é levado para 

ser guilhotinado. Quando a guilhotina desce, a câmera se desloca para o cesto onde deve cair 

a cabeça. No lugar da cabeça do bobo, no entanto, cai a cabeça do boneco que ele carrega em 

uma espécie de cajado [F076]. Assim, a “morte” do boneco, que era fixo num cajado, 

representa uma castração, fazendo um paralelo com o motivo da morte do bobo. A 

inconsequência aqui se dá pelo surgimento de um plano que não era o esperado, parecendo ter 

se intrometido no meio da cena. 

Em cena de O Talentoso Ripley (The Talented Mr. Ripley, 1999, de Anthony 

Minghella), Freddie, desconfiado de Tom, vai ao apartamento de Dickie, para desmascarar 

Tom. Quando ele entra, Tom, sabendo que foi descoberto, pega um busto que faz parte da 

decoração do apartamento e bate na cabeça de Freddie, matando-o. O busto cai e rola pelo 

chão. No lugar de mostrar a cabeça ensanguentada da vítima, a câmera fixa no busto, que tem 

sangue na lateral da cabeça [F077]. A vítima, então, é substituída pela arma do crime, que, 

sendo uma cabeça de uma estátua, representa perfeitamente a cabeça humana. A arte (estátua), 

usada como arma, já revela uma das características da personagem Ripley: ele se vê como um 

artista em seus crimes. Quando a arma substitui então a vítima, existe uma comparação dos 

dois: arma e vítima são um só, principalmente no que diz respeito a Ripley e seu descaso com 

a vida humana. Mais uma vez, a inconsequência se dá pela aparição de um plano que não 

seria o previsível. 

Em O Último Imperador, há uma cena em que o imperador encontra sua primeira 

candidata a esposa. No encontro, os dois não estão sós, mas as pessoas que os cercam não 

aparecem, a não ser através das mãos, que começam a retirar peças das roupas dos dois. Só o 

que vemos na cena é o casal, de modo que a cena parece mostrar que eles se sentem sós 

[F078]. As mãos dos outros agem como se fossem as mãos deles, tirando suas roupas, de 

modo que a metonímia (a substituição das mãos dos servos pelas mãos do casal) sugere o 

modo como os dois se sentem. Além disso, parece haver também uma sugestão da 

inexperiência sexual de ambos: sem saber lidar com a sexualidade, os servos agem no lugar 

deles. 
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7.2. Imagem inconsequente 

 

A imagem inconsequente diz respeito à colocação em sequência de duas imagens 

aparentemente não relacionadas, de modo que se cria, a partir dessa justaposição, uma nova 

relação de sentido. Trata-se do surgimento de uma imagem aparentemente sem relação com a 

imagem anterior, como as discutidas no Capítulo III. Esse tipo de metáfora está praticamente 

morto no cinema, já que a justaposição de imagens aparentemente desconexas ocorre 

frequentemente no cinema moderno através de ligações de vários tipos, e que utilizam 

elementos da diegese do filme em sua composição. Assim, a metáfora como a do “pavão” em 

Outubro é agora praticamente inexistente. Nesse tipo de figura, não existe ligação entre os 

elementos, ou seja, não existe rima, não existe “falsa ligação”, o segundo elemento não 

pertence à cena (como na intromissão), etc.  

Em A Última Noite De Bóris Grushenko (Love And Death, 1975, de Woody Allen), 

Woody Allen se utiliza do modelo de metáfora eisensteiniana para criar um efeito cômico e 

poético bastante interessante. O uso de estátuas que não estão presentes no filme se justifica 

pela própria referência a Eisenstein, mais especificamente, a O Encouraçado Potemkin. Na 

cena, Sonja decide dormir com Boris, já que no dia seguinte ele vai duelar e, muito 

provavelmente, morrer. Da cena de sexo, corta para três imagens de estátuas de leões, em 

sequência, que geram uma movimentação das estátuas (do mesmo modo que em Potemkin), 

em que o leão parece ficar esgotado [F079]. A metáfora se cria então com a cena anterior, de 

modo que o leão representa Bóris, cansado por causa do sexo. A cena dos leões, no entanto, 

cria uma metáfora também com a cena posterior, que, em se tratando do duelo, faz o último 

leão parecer morto, como se estivesse representando um pensamento de Bóris, que acha que 

vai morrer no dia seguinte. 

 

7.3. Cena inconsequente 

 

Existe a possibilidade da inconsequência não ocorrer entre uma imagem e outra ou 

entre uma imagem e a cena em que é posta, mas sim, entre uma cena e o filme como um todo 
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ou entre uma cena e suas vizinhas (cena anterior e posterior). Nesses casos em que o filme 

parece ser suspenso para a entrada de um outro filme (uma cena que parece estar fora do filme 

normal), trata-se de cena inconsequente, ou seja, de acontecimentos ou ações que não estão 

relacionadas à narrativa ou à construção de personagem. 

Assim, em Memórias (Stardust Memories, 1980, de Woody Allen), Sandy, famoso 

diretor de cinema, tem seu quarto invadido por fã e, após uma rápida conversa entre eles, 

corta para uma cena em que ele corre pelo mato, e uma narração em off diz que a raiva dele 

escapou. Começam a aparecer pessoas mortas, todas conhecidas da personagem cuja raiva 

escapou, até que ele e a polícia encontram a raiva dele, personificada por um monstro peludo, 

segurando sua mãe. Corta então para um auditório onde as pessoas estão assistindo a cenas de 

filmes dele e fazendo perguntas a ele, de modo que aquela cena se apresenta agora não como 

uma cena do filme Memórias, mas como uma cena de um filme de Sandy [F080]. A cena 

inconsequente, assim, cria uma relação com o momento anterior. A raiva que escapou naquela 

passagem do filme é a de Sandy, naquele momento em que a mulher invade o quarto dele, de 

modo que apenas pela relação entre as duas cenas se compreende o que a personagem sente. 

Outra relação também se torna possível a partir daí: da mesma forma que os filmes de Sandy 

parecem dialogar com sua vida pessoal, o filme Memórias (entre outros filmes de Allen) 

dialoga com a vida do próprio Woody Allen. 

Também em Memórias, em determinado momento, vemos um elefante numa praia, e 

Sandy, criança, corre para agradecer a Dorrie o presente que ganhou (o elefante). A criança 

sai do plano e Dorrie faz uma pergunta, que é respondida por Sandy adulto, que retorna e 

entra no plano, abrindo o presente que recebeu, um instrumento musical. Logo em seguida, 

ele diz a Dorrie que quando criança tudo que ele queria era um elefante [F081]. O elefante 

que aparece logo no início da cena, então, representa a realização de um sonho, que tem seu 

espelho no presente possível recebido quando adulto, mas que diz respeito, na verdade, à 

felicidade do momento, na companhia da mulher que ele ama. 

Outro caso pode ser encontrado em Fale Com Ela (Hable Com Ella, 2002, de Pedro 

Almodóvar). Benigno, enfermeiro que cuida de Alicia, que está em coma, conta para ela a 

história de um filme que ele viu. O filme, chamado “O amante que encolheu”, que é preto & 

branco e mudo (o que se mostra como impertinência visual), é mostrado enquanto Benigno 

narra. Nele, um homem, casado com uma cientista, bebe uma fórmula que ela criou e começa 

a encolher. Quando fica bastante pequeno, ele entra nela pela vagina [F082]. O que no filme 
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“O amante que encolheu” é literal, em Fale Com Ela reverbera metaforicamente. Benigno, 

assim como o homem que encolheu, “entra” na mulher amada pela vagina, pois faz sexo com 

ela e a engravida. O pequeno filme mostrado, além de ser um resumo de Fale Com Ela, ainda 

revela o desequilíbrio mental de Benigno. 

Na cena final de O Eclipse (L’Eclisse, 1962, de Michelangelo Antonioni), vemos, 

através de quase os mesmos planos, os lugares e pessoas que fizeram parte dos encontros do 

casal principal do filme. Agora, no entanto, a cidade parece deserta, sem vida, estéril, já que 

os dois não aparecem mais [F083]. A inconsequência se dá pela apresentação de uma cena 

inteira sem que aconteça nada, substituindo o possível final do filme, que não acontece. Assim, 

o filme parece parar para que sejam mostrados planos vazios no que diz respeito à narrativa. 

Esse vazio na cidade revela a inexistência do filme sem os protagonistas. A cena termina 

registrando a própria esterilidade da relação dos dois: os locais existem sem eles, mas o filme 

não. 

Em Viver A Vida, temos um dos exemplos mais fortes no que diz respeito ao 

estranhamento. Como o filme é montado a partir de 12 segmentos aparentemente desconexos, 

a entrada de um dos segmentos se apresenta de forma bastante estranha. A câmera se desloca 

pela rua, apontando para a calçada do lado direito, em que pessoas comuns transitam; durante 

o percurso, a câmera muda para o lado esquerdo, mostrando agora a outra calçada, em que 

prostitutas esperam encontrar clientes [F084]. A cena revela uma mudança de rumo na vida de 

Nana. É a partir dali que ela passa a viver como prostituta. Considerando o filme como um 

todo, a cena parece indicar como a vida na prostituição está apenas do outro lado da rua, 

sendo uma vida semelhante a qualquer outra. 

 

7.4. Intromissão 

 

A intromissão diz respeito àqueles momentos em que a câmera parece dar mais 

atenção a um pormenor da cena do que aos seus acontecimentos, de modo que o elemento 

inconsequente se torna foco da atenção dentro de uma cena. A intromissão se assemelha, 

assim, à metonímia, podendo-se dizer, inclusive, que a metonímia é um tipo específico de 

intromissão. 
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No filme Carne Trêmula (Carne Trémula, 1997, de Pedro Almodóvar), logo no início, 

Víctor está na casa de Elena, que tenta expulsá-lo. Uma televisão exibe Ensaio De Um Crime, 

de Luis Buñuel. Ela pega uma arma e os dois brigam, a arma cai no chão e dispara, o tiro 

quebra a janela, e então vemos a imagem da televisão, em que um tiro atravessa uma janela e 

fura o pescoço de uma mulher [F085]. Elena não morre, mas o momento é como uma morte, 

já que é aquele acontecimento que dá início à mudança na vida dela. O filme que passa na 

televisão, assim, de elemento puramente decorativo da cena, passa a elemento ativo. Podemos 

dizer que o filme na televisão se intromete na cena, criando, assim, significado junto aos 

outros elementos. Existe também um paralelismo de ações, concretizado pelo tiro que ocorre 

tanto na cena quanto na televisão. 

Outro caso, de tipo mais comum, ocorre em A Aventura (L’Avventura, 1960, de 

Michelangelo Antonioni). É o caso da intromissão da natureza no drama humano. Um grupo 

de casais faz um passeio em uma ilha. No começo, estão todos felizes e brincando, e o clima é 

de sol aberto e forte. Logo que começam as brigas e Anna desaparece, dando início a um 

momento de tensão, a câmera se desvia para o céu e as nuvens agora estão fechadas e começa 

uma tempestade [F086]. O clima muda junto aos humores das personagens, criando, assim, 

um paralelo entre os dois elementos. A cena parece mostrar como a vida humana muda assim 

como o clima, e como as relações podem passar, aparentemente sem razão, de felizes e 

descontraídas para tensas. 

Já em Laranja Mecânica, a intromissão da natureza age de outra maneira. Depois de 

ser libertado pela polícia, Alex percebe que sua vida não existe mais, que nem mesmo seus 

pais o querem em casa. Ele anda pelas ruas abatido, e para perto de uma ponte. A câmera 

começa a se aproximar dele num travelling e depois se aproxima da água do rio embaixo da 

ponte, também num travelling [F087]. Como segundo grau de sentido, vemos que Alex está 

pensando em suicídio. Já num terceiro grau, vemos que, através de um foreshadowing, a saída 

de Alex para a lavagem cerebral que fizeram nele é a morte, o suicídio, como será visto em 

cena posterior, já perto do final do filme. 
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7.5. Falsa ligação 

 

A falsa ligação se dá através das transições entre duas cenas (seja com corte ou com 

movimento de câmera). Nesse caso, são importantes as transições de ordem psicológica, 

desde que a sintaxe normal do filme seja desrespeitada. Nesse caso, há inconsequência 

quando: a ligação entre um elemento que ilustra um sentido (visão, audição, tato, gustação ou 

olfato) e o objeto de atenção do sentido específico não existe (por exemplo, num campo e 

contracampo em que os planos não ocorrem na mesma realidade espacial ou temporal); a 

ligação feita pelo pensamento (quando uma personagem parece pensar em algo e em seguida 

é mostrado esse algo) é ilusória, e o objeto mostrado em seguida não pertence à realidade 

imediata da personagem; ou um texto verbal parece dar entrada a uma imagem seguinte, que 

tem ligação direta com o que foi dito, mas esta imagem não corresponde ao que foi indicado 

no texto verbal. 

Assim, em A Última Noite De Bóris Grushenko, durante uma batalha, Bóris diz que a 

batalha é completamente diferente na visão dos generais no topo da colina. Daí, corta para um 

rebanho de ovelhas correndo [F088]. A imagem que deveria ser vista a seguir do comentário 

deveria ser da batalha em si, mas, ao colocar outra imagem, a relação que se cria é outra. 

Agora, temos um comentário irônico a respeito de como os generais veem a batalha, ou seja, 

para eles, os soldados são ovelhas. Isso se compreende num segundo grau de sentido. Como 

terceiro grau, o comentário vai além do filme, e diz respeito não só àqueles generais, mas a 

todos os generais, além de conotar que todos os soldados são ovelhas, metaforicamente. 

Existe uma relação entre este e outros exemplos com ovelhas que já citamos; no entanto, o 

que nos interessa aqui não é o efeito metafórico da comparação entre homens e ovelhas, mas o 

modo como ocorre a comparação, que, aqui, se dá através de uma falsa ligação, pois o texto 

que deveria fazer seguir uma imagem da batalha é seguido de um grupo de ovelhas. Nos 

outros casos não existe ligação alguma, havendo apenas um corte seco entre os elementos 

comparados. 

Já em O Nome Da Rosa (Der Name Der Rose, 1986, de Jean-Jacques Annaud), logo 

no início, diante de um problema na investigação da morte que ocorreu no monastério, um dos 

monges diz que se não for resolvido o problema, ele vai ser obrigado a chamar a inquisição. 
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Ao mencionar a inquisição, corta para um porco sendo abatido violentamente [F089]. Chamar 

a inquisição, para William, que está lá para investigar o caso, significa morte. Para além disso, 

vemos como, num terceiro grau de sentido, a inquisição é ligada à morte violenta, e, para a 

inquisição, os seres humanos não eram mais do que porcos a serem abatidos. 

Em Sua Majestade Minor (Sa Majesté Minor, 2007, de Jean-Jacques Annaud), ao 

encontrar uma mulher mascarada que se diz uma deusa, Minor e ela sobem numa árvore e 

ficam juntos, o que faz Minor cheirar a mulher. Começam a ser intercaladas imagens de 

Minor cheirando a mulher e imagens de flores, que tomam foco e depois brilham. Minor não 

está cheirando as flores em si, mas sim o corpo da mulher, que, tendo sido untado com óleos 

de flores em cena anterior, apresenta agora os mesmos odores [F032]. Como segundo grau de 

sentido, entendemos que Minor agora sabe que aquela não é uma deusa, mas sua amada, a 

quem ele reconhece pelo cheiro. Num terceiro grau, a mulher é comparada metaforicamente a 

várias flores (como já vimos em capítulo anterior). 

 

8. REDUNDÂNCIA 

 

A redundância é o desvio caracterizado pela repetição de um elemento dentro de uma 

cena ou no filme como um todo. O elemento que se repete pode ser um objeto, um elemento 

de figurino, de cenário, um som, uma ação, etc. Além desses casos, existe a possibilidade de a 

imagem e outro dos elementos fílmicos básicos (som, música, texto verbal) darem a mesma 

informação, o que provoca também uma redundância. São casos em que há sobreposição da 

imagem e um som ou texto em relação de harmonia. No caso de recorrência de um elemento 

dentro de uma cena ou no filme, trata-se da questão duração-da-cena/grandeza-da-informação 

(como se a mesma informação fosse repetida várias vezes dentro da cena, causando uma 

agramaticalidade na relação duração/conteúdo). No caso da reaparição de um elemento numa 

cena ou no filme como um todo, o desvio se dá pela repetição constante aparentemente sem 

necessidade. 
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8.1. Harmonia imagem/texto verbal 

 

Já falamos dos casos de contraste na sobreposição imagem/texto verbal, mas no caso 

da redundância, a relação criada entre os dois elementos é de harmonia, ou seja, um repete o 

que o outro comunica. O que ocorre normalmente é que o texto parece narrar o que acontece 

na imagem. O exemplo mais claro de harmonia imagem/texto (caso que se utiliza também da 

música) pode ser visto em Manhattan (Manhattan, 1979, de Woody Allen), em que o 

narrador diz que a personagem via a ilha de Manhattan sempre em preto e branco e sob a 

música de Gershwin, e o que se vê é justamente Manhattan em preto e branco, e o que se ouve 

é a música “Rhapsody in blue”, de Gershwin [F090]. 

No filme Igual A Tudo Na Vida (Anything Else, 2003, de Woody Allen), Jerry Falk, 

personagem principal, relata um momento com sua namorada, e, enquanto os dois se abraçam 

e se beijam na cama, ele deseja que fosse possível fazer certos momentos durarem, ficarem 

“congelados como um vaso antigo” (nas palavras da personagem). O que acontece na tela é 

que, no momento em que ele diz isso, a imagem é congelada, o que, já vimos, por si só já é 

um desvio, uma “modulabilidade temporal” [F091]. Assim, a pausa no momento parece 

sugerir que é possível congelar um momento através da arte, no caso aqui visto, através do 

cinema, que, embora não segure a imagem para sempre, imortaliza o momento na obra, 

fazendo-o durar. 

Já em Laranja Mecânica, o mecanismo se dá de forma um pouco diferente. Na cena 

em que Alex canta “singin’ in the rain” e espanca um casal, quando ele está tirando a roupa da 

mulher, que está prestes a ser estuprada, ele canta a parte da música que diz “estou pronto 

para o amor” (“I’m ready for love”) [F092]. A sobreposição da fala dele com a imagem 

sugere que o amor para ele é o estupro. O desvio fica nítido pela repetição da frase “ready for 

love” por um de seus companheiros. O efeito de sentido irônico é resultado da harmonia 

formal entre o texto verbal e a imagem. 

No filme Memórias, já perto do final, a personagem principal narra um momento de 

sua vida que, diz ele, surgiu em sua memória quando ele estava para morrer e precisava de 

algo para dar sentido a sua vida. Nesse momento, vê-se o projetor ligado e o público atento, 

sugerindo que o momento é uma cena de um filme, ou pelo menos se aproxima de uma. Ele 
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diz que estava com Dorrie e tinha colocado uma música de Louis Armstrong, e é exatamente 

isso que vemos e ouvimos: ele com Dorrie e a música de Armstrong. Ele diz que foi a 

combinação de tudo, a beleza de Dorrie, a música, o momento, e que então ele sentiu uma 

felicidade indestrutível, por causa daquele momento belo que ele vivia. Ele para de narrar e 

ficamos ouvindo a música e olhando para Dorrie junto com ele [F093]. Mais uma vez, o 

narrador cinemático de Woody Allen parece nos dizer como o cinema é capaz de eternizar um 

momento e dar sentido à vida. 

Em O Último Imperador, um dos guardas do exército chinês bate na porta do banheiro, 

em que o ex-imperador está trancado, e ordena que ele abra a porta. Ao escutar o guarda gritar 

“abra a porta”, ele parece lembrar o passado, e então corta para uma porta sendo aberta, e ele 

chegando ao palácio, quando criança [F094]. A porta aberta aqui, tanto na fala do guarda 

quanto a porta real que é aberta na cena, ilustra metaforicamente uma porta sendo aberta para 

o passado. 

 

8.2. Harmonia imagem/música 

 

Assim como na harmonia imagem/texto verbal, há, aqui, uma relação de “repetição” 

entre os dois elementos. É notável quando o texto repete as imagens, pois texto e imagem 

podem ser bastante concretos. No entanto, no que diz respeito à música, o que existe não é 

uma repetição da informação em si, mas uma união dos dois elementos para a criação de um 

efeito e, consequentemente, de significados. Já vimos que, em alguns exemplos de harmonia 

imagem/texto verbal, a música faz parte do mecanismo, mesmo indiretamente, e parecendo 

um tanto supérflua. Os casos aqui estudados dizem respeito à harmonia imagem/música em 

que a música se torna imprescindível. 

Em Hannah E Suas Irmãs (Hannah And Her Sisters, 1986, de Woody Allen), por 

exemplo, quando Elliot finalmente consegue coragem para dizer o que sente a Lee, os dois 

estão ouvindo música clássica bastante romântica e, no momento em que Elliot tenta beijá-la, 

ela se assusta e os dois batem no toca-discos, o que faz a agulha pular e mudar a música, ao 

mesmo tempo em que eles começam a discutir [F095]. Assim, a música, mesmo diegética, faz 

seu papel como se fosse não-diegética, mudando de acordo com o clima da cena. A cena 
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inteira, então, é afetada pela mudança de orientação de Elliot, que antes pretendia fazer algo 

bastante sutil e adequado, mas termina fazendo algo súbito e apressado. 

Já no filme A Guerra Do Fogo (La Guerre Du Feu, 1981, de Jean-Jacques Annaud), 

um dos homens da tribo que não consegue fazer fogo vê uma espécie de xamã da outra tribo, 

mais avançada, fazendo fogo. Quando as primeiras chamas começam a aparecer, a música 

também tem início [F096]. É somente a partir da união entre as imagens do fogo começando, 

as expressões do homem mais primitivo, e a música, que a cena tem um teor de milagre. O 

fazer fogo se anuncia, assim, como milagre, não só para o homem que vislumbra aquilo, mas 

no filme em si. 

 

8.3. Recorrência 

  

A recorrência, como dissemos, diz respeito a um prolongamento de uma informação, 

ou seja, uma descontinuidade na relação conteúdo/duração de uma cena. 

Caso disso pode ser observado no filme 2001 – Uma Odisséia No Espaço, quando as 

naves e outros veículos espaciais ficam voando pelo espaço. Não há repetição exatamente do 

mesmo plano ou da mesma nave várias vezes, mas há uma repetição da mesma imagem: uma 

nave voando pelo espaço. Aqui, a música é essencial para completar o sentido que a 

recorrência sugere: as naves estão dançando [F097]. Não fosse o balé musical aliado ao “balé” 

visual das naves, não chegaríamos a um dos temas básicos de 2001: a semelhança cada vez 

maior entre seres humanos e máquinas. 

Outro caso encontra-se em O Último Imperador. No filme, o problema de visão do 

imperador recebe muito maior importância do que o necessário. Discute-se várias vezes a 

questão, e cenas inteiras são dedicadas à necessidade do imperador de usar óculos. Enquanto 

seus conselheiros chineses não querem que ele use óculos, seu tutor inglês insiste que ele 

precisa usar [F098]. A questão parece tomar uma solução metafórica. O imperador precisa 

“enxergar” o mundo, saber o que acontece fora da cidade proibida, mas seus conselheiros 

querem que ele permaneça apenas como um símbolo, e não compreenda o mundo. O desvio 

se dá pela repetição da questão ao longo do filme (o problema é discutido em várias cenas) 
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mais a descontinuidade na relação conteúdo/duração, pois o problema, sendo simples, tem 

mais tempo em tela do que o necessário. 

 

8.4. Repetição 

 

A repetição de um mesmo elemento ocorre dentro de uma cena ou no filme como um 

todo. O elemento pode ser um som, uma música, um texto verbal, ou uma imagem de vários 

tipos (uma ação, um objeto, etc.).  

Assim, em Spartacus (Spartacus, 1960, de Stanley Kubrick), já próximo ao final, há 

uma cena clássica em que o general romano, tendo derrotado os escravos, diz que todos serão 

poupados da morte se entregarem o escravo conhecido como Spartacus. Quando Spartacus se 

levanta para se entregar, outros escravos começam a se levantar e a gritar “Eu sou Spartacus”. 

A mesma ação é repetida várias vezes na cena, com vários escravos fazendo o mesmo: 

levantando-se e gritando “Eu sou Spartacus” [F099]. A partir dessa repetição, vemos que cada 

um daqueles homens é Spartacus em espírito, no que ele representa: a luta pela libertação dos 

escravos. 

Exemplo mais óbvio da repetição se encontra em Desconstruindo Harry, logo na cena 

dos créditos. Lucy desce de um táxi e vai entrar numa casa. As ações são feitas em jumpcuts 

com algumas repetições, e a mesma cena, montada quase da mesma forma, repete-se até o 

final dos créditos [F100]. A repetição indica uma inquietude de Lucy, da qual, mais tarde no 

filme, ficamos sabendo a razão. 

Também em Zabriskie Point há um caso bastante claro de redundância. No final do 

filme, Daria, depois da morte de Mark, explode uma casa. A explosão se repete diversas vezes, 

além de vários itens internos da casa serem mostrados sendo explodidos também [F101]. A 

repetição serve para indicar o fim daquela vida rebelde, e o fim daquela época. 

Quanto à repetição de um elemento ao longo de um filme, podemos citar o caso de O 

Iluminado. Jack, personagem principal do filme, é mostrado várias vezes em reflexo nos 

espelhos do hotel. Espelhos também aparecem em outras cenas mostrando traços do filme, 

como quando Danny escreve “redrum” na porta e o espelho mostra que a palavra é “murder” 
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(“assassinato”) ao contrário [F102]. A constante presença de espelhos indica algo que é 

sugerido no filme: aqueles acontecimentos são espelhamentos de acontecimentos do passado. 

 

 

 A partir das categorias elencadas nesse capítulo, podemos perceber como todas elas se 

colocam em uma ou outra grande categoria: montagem significativa; ou montagem não-

significativa. A montagem propriamente dita, aquela que diz respeito a uma mudança de 

plano, não ocorre nos casos de impertinência ou redundância, mas ocorre nos casos de 

paralelismo e inconsequência. O paralelismo sonoro revela um problema: não dizendo 

respeito à imagem, evidencia-se por uma montagem sonora, e não visual. A impertinência 

visual também é atípica entre as impertinências, pois, embora não tome a montagem como 

princípio formador da figura, mostra-se apenas no confronto da imagem impertinente com o 

filme como um todo. Pode haver confusão também em relação a alguns casos de 

inconsequência e redundância, pois, em vários deles, existe montagem no interior da cena em 

que a figura ocorre, e muitas vezes a montagem é importante para a compreensão da cena; no 

entanto, ela não importa para a construção da figura, ou seja, não pertence ao mecanismo 

formal que revela o estranhamento. 

 Falamos até agora da montagem propriamente dita, porém, se levarmos em conta que 

mesmo no interior de um plano existe montagem (montagem interna: composição), veremos 

que todos os mecanismos que elencamos possuem um ponto em comum: a justaposição de 

elementos heterogêneos, ou seja, uma montagem em sentido lato. 
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IV. POESIA VERBAL E CINEMA 

 

Ao longo desta tese fizemos algumas comparações entre o cinema e a poesia verbal, 

mas essencialmente do ponto de vista teórico. O confronto direto entre a poesia verbal e o 

cinema, no entanto, ficou um pouco de lado. Gostaríamos de salientar agora alguns pontos no 

que diz respeito a esse confronto. Sabendo da impossibilidade de, neste espaço, realizar uma 

comparação profunda entre os dois meios, traçando, por exemplo, paralelos entre a poesia de 

um escritor e a expressividade poética de um cineasta, faremos aqui apenas algumas 

comparações pontuais, procurando subsídios principalmente em textos que já se ocuparam do 

assunto para fundamentar o diálogo. Assim, nos são caros principalmente os textos de 

Fenollosa, Haroldo de Campos, Eisenstein e Modesto Carone Neto. São textos que nos 

ajudam, de uma forma ou de outra, a verificar paralelos entre a poesia verbal e o cinema. Para 

os exemplos de poesia verbal, além dos fornecidos nos textos teóricos a que recorremos, 

utilizamos o livro A Educação Pela Pedra, de João Cabral de Melo Neto, tanto por um gosto 

pessoal, quanto pela facilidade de exemplos que ele nos possibilita71. 

 

1. A POESIA CHINESA E O CINEMA 

 

O filósofo americano Ernest Fenollosa 72  sugere que a música e sua estrutura 

harmônica podem explicar a estrutura de um verso chinês. Diz ele que, assim como na música, 

na poesia chinesa há "harmônicos" que passam de ideograma para ideograma, transformando 

um verso em algo pictórico (FENOLLOSA, 1977, p.148 e 149). Assim, a poesia chinesa 

mistura som (música) e pintura, de modo que os versos parecem mostrar o que dizem 

(FENOLLOSA, 1977, p.122 e 123). 

Haroldo de Campos (1977), comentando Fenollosa, propõe um método de poesia 

ocidental que seria semelhante ao que acontece na poesia chinesa. Ele discute uma 

possibilidade de traduzir os poemas chineses que segue essa estrutura de harmônicos. Na 

                                                           
71 Os poemas de Cabral cujos versos citamos se encontram, na íntegra, nos anexos. 
72 No artigo “Os caracteres da escrita chinesa como instrumento para a poesia” (FENOLLOSA, 1977). 
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poesia ocidental, usa-se o "som" (que forma palavras) para formar harmônicos, e não um 

pictograma (que forma ideogramas). Ele exemplifica o método chinês usando, entre outros, 

um verso de Wang Wei, analisado por François Cheng: 

 

 

 

Note como há "caracteres" que se repetem de ideograma para ideograma, por exemplo, 

“ramo” está inserido dentro de “ponta”, e parte de “flores” se encontra em “hibisco”. Diz 

Cheng: 

 

Mais do que simples suportes de sons, os ideogramas se impõem com todo o 
peso de sua presença física. Signos-presença e não signos-utensílio, eles 
chamam a atenção por sua força emblemática e pelo ritmo gestual que 
comportam. (citado por Haroldo de CAMPOS, 1977. p. 50). 

 

Haroldo de Campos (CAMPOS, 1977. p. 54) faz então uma tradução desse verso, 

desenvolvendo o pressuposto no plano acústico, como ele mesmo diz, fazendo "uma paráfrase 

fônica": 

 

hibiscos 
 

na trama 
dos ramos 

brilhos 
de chama 

 

Vale citar a explicação do próprio autor sobre sua tradução: 
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(O centelhar da chAMA floral resplende já em trAMA e rAMos, enquanto 
que os BrIlhOS são como um revérbero de hIBIScOS, num processo geral de 
metamorfose luminosa interna ao texto). (CAMPOS, 1977. p. 54). 

 

A estrutura baseada em pictogramas (harmônicos visuais) da poesia chinesa é 

transposta, então, para o ocidente, através do som, retornando, de certa forma, ao campo da 

música. O cinema, no entanto, por ser uma arte fundamentalmente visual, pode utilizar uma 

estrutura semelhante à de pictogramas. Esse processo, que chamamos de "rimas visuais", pode 

ser exemplificado com uma cena do filme 2001: Uma Odisséia No Espaço, que já 

comentamos rapidamente nesta tese. 

No filme, um homem-macaco descobre como usar um osso como arma, caçando 

outros animais para se alimentar de sua carne, e matando os inimigos. Em determinada cena, 

esse homem-macaco arremessa um osso para o alto, e esse osso gira algumas vezes, até que, 

em um corte seco, vemos um objeto espacial de alta tecnologia voando pelo espaço; os dois 

objetos, o do espaço e o osso, são semelhantes em formato (semelhança física entre os objetos) 

e possuem o mesmo tamanho na tela (composição da imagem), embora um seja bem maior do 

que o outro73. O osso parece se "transformar" no objeto espacial [Figuras 1 e 2] 74. Entre as 

imagens, pode-se perceber que há um "harmônico" imagético, um "pictograma", que passa de 

imagem para imagem [Figura 3]. 

Esse "pictograma", mesmo vazio de significado, passa de uma imagem para outra, 

estando dentro tanto da imagem do osso quanto da imagem do objeto espacial, o que nos leva 

a ler a cena de forma mais completa. 

Nela, vemos como os objetos (osso e satélite), postos em sequência, criam um novo 

sentido, através de uma metáfora, auxiliada pelo “pictograma”. O osso, que acabara de ser 

utilizado como ferramenta, é o primeiro passo para a tecnologia futura da humanidade, e é 

causador da própria evolução humana. Os dois objetos se igualam, tendo a mesma 

importância para a humanidade, cada um em sua época. Essa comparação é nítida porque os 

                                                           
73 A velocidade do movimento dos objetos também contribui para a semelhança: o osso “voa” em câmera lenta, 
pois sua velocidade normal é rápida, enquanto o objeto espacial “voa” em velocidade “normal”, uma velocidade 
de uma percepção humana subjetiva, pois sua velocidade real só poderia ser bem mais rápida do que aparenta na 
tela. Os dois objetos parecem, assim, voar na mesma velocidade. 
74 As figuras se encontram nos anexos. 
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dois objetos apresentam o mesmo formato e possuem o mesmo tamanho na tela, além de 

serem postos em sequência, o que se assemelha ao uso de “harmônicos” da poesia chinesa. 

Para Eisenstein75, a montagem cinematográfica deveria ser essa, uma montagem de 

conflito, em que duas imagens concretas postas em sequência funcionam para criar um 

sentido abstrato. Fora do cinema, ele via montagem, por exemplo, em dois hieróglifos com 

sentido concreto que se juntam para formar um conceito abstrato, um ideograma: 

 

A questão é que a cópula [...] de dois hieróglifos da série mais simples não 
deve ser considerada como uma soma deles e sim como seu produto [...], 
cada um deles, separadamente, corresponde a um objeto, [...], mas sua 
combinação corresponde a um conceito. (EISENSTEIN, 1977, p. 167) 

 

Isso, para Eisenstein, era montagem. Diz ele que a “montagem no cinema é apenas um caso 

particular de aplicação do princípio da montagem em geral, um princípio que, se entendido 

plenamente, ultrapassa em muito os limites da colagem de fragmentos num filme.” 

(EINSENTEIN, 2002, p. 31). O mesmo princípio ocorre, para ele, na literatura, por exemplo, 

nos haicais. Ele cita vários exemplos de haicais, entre eles, esse de Bashô: 

 

Um corvo solitário 

sobre um galho sem folhas, 

uma noite de outono. 

 

E diz: "Do nosso ponto de vista, estas são frases de montagem" (EISENSTEIN, 1977. p. 169). 

Esses versos se parecem realmente com uma montagem cinematográfica, basta perceber como 

primeiramente vemos a imagem do corvo solitário, depois nos aparece o lugar onde ele está, 

como se houvesse um desvio da câmera (um movimento de câmera, ou uma abertura do plano, 

que forma “montagem” sem corte), o galho sem folhas, e depois vemos um plano geral 

(podendo existir aqui um corte), que nos mostra a noite de outono. 

 Eisenstein descreve o mecanismo da seguinte forma: 
                                                           
75 Em uma das suas concepções de montagem, que foram várias e se transformaram bastante de acordo com a 
evolução do seu pensamento. 
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[...] dois pedaços de filme de qualquer tipo, colocados juntos, 
inevitavelmente criam um novo conceito, uma nova qualidade, que surge da 
justaposição. Esta não é, de modo algum, uma característica peculiar do 
cinema, mas um fenômeno encontrado sempre que lidamos com a 
justaposição de dois fatos, dois fenômenos, dois objetos. Estamos 
acostumados a fazer, quase que automaticamente, uma síntese dedutiva 
definitiva e óbvia quando quaisquer objetos isolados são colocados à nossa 
frente lado a lado. Por exemplo, tomemos um túmulo, justaposto a uma 
mulher de luto chorando ao lado, e dificilmente alguém deixará de concluir: 
uma viúva. (EISENSTEIN, 2002, p. 14). 

 

Ora, o mecanismo do exemplo de Eisenstein é o mesmo da cena de 2001. No entanto, 

enquanto no exemplo da viúva há um sentido diretamente ligado ao mundo referencial, em 

2001 há mais, pois o produto surgido da relação entre os dois objetos não tem sentido apenas 

interno, tornando-se um comentário sobre a própria natureza humana. A questão seria que, 

por mais que esses exemplos ligados à diegese pareçam abstratos (a fome do mendigo, como 

vimos no capítulo II, e, aqui, a viuvez da mulher), eles são, na verdade, bastante concretos. 

Fenollosa também fala desse processo em que duas imagens concretas se unem para 

criar um conceito abstrato. Ele diz que esse processo é o mesmo da metáfora, que utiliza 

“imagens materiais para sugerir relações imateriais” (FENOLLOSA, 1977, p. 138). Para ele, 

“duas coisas que se somam não produzem uma terceira, mas sugerem uma relação 

fundamental entre ambas” (FENOLLOSA, 1977, p. 124). 

Essa relação, acreditamos, seguindo os passos de Michael Riffaterre (1996. p. 21), é 

uma relação simbólica, e, no caso aqui estudado, o responsável por legitimar essa relação é o 

pictograma. Esse recurso poético parece acabar com a arbitrariedade do signo. Da mesma 

forma que signos-palavra num poema parecem ter sido “criados” para se relacionarem 

daquela forma, para constituírem aquele significado, para terem aquela relação simbólica 

específica; signos-imagem, no cinema (quando este utiliza um mecanismo poético), deixam 

de ser apenas recursos de montagem, apenas referências a passagem de tempo ou a mudança 

de foco ou mudança de lugar; a relação entre duas imagens, no discurso poético-

cinematográfico, deixa de ser puramente prática, criando novos significados para as imagens, 

de forma que a aparente arbitrariedade, ou pragmaticidade, da imagem parece desaparecer, e 

uma espécie de traço subjacente a cada uma das imagens se coloca na superfície visível, na 

tela. 
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Nos momentos poéticos de um filme, determinadas imagens, ou junção de imagens, 

parecem muitas vezes absurdas. Esses aparentes absurdos, que Riffaterre chamaria de 

agramaticalidades (como vimos no capítulo I), são os responsáveis pela produção da 

significância, que é a própria transformação de um signo, de sentido puramente referencial 

para sentido metafórico. 

As agramaticalidades, causadas pelo que RIFFATERRE (1989) chama de 

“obliquidade semântica” (semantic indirection), ameaçam a mimese. Em Teorema (Teorema, 

1968, de Pier Paolo Pasolini), um carteiro chamado Angelino aparece na casa de uma família 

para avisar da chegada de um visitante. Angelino aparece balançando os braços como se 

fossem asas, e como se ele voasse [F103]. Não se trata de um louco; o que parece absurdo ao 

espectador, de modo que esse movimento de braços ameaça a mimese, parece não condizer 

com a realidade que o filme propõe representar. Apenas examinando esse gesto de Angelino 

como metafórico, é possível desfazer a ameaça à mimese, entendendo o balançar de braços 

como representante de uma metáfora, em que o carteiro é anjo, anjo mensageiro. As metáforas, 

as metonímias, a ambiguidade, as contradições, a simetria, a rima, tudo isso ameaça a mimese, 

tanto na poesia verbal quando na cinematográfica. 

A rima fílmica, como vimos, é feita de forma visual, não sonora. É justamente através 

do pictograma que se pode visualizar uma rima no cinema, uma rima que funciona da mesma 

forma que na poesia verbal, em que duas palavras de som semelhante constroem sentidos 

dentro de uma seqüência em que aparecem próximas, ou seja, som e sentido se unem, criando 

um novo significado, um significado abstrato, metafórico. No cinema, duas imagens 

semelhantes, colocadas em sequência, criam esse significado “terceiro”, como na cena 

acima76. 

Como vimos no Capítulo I, para Jakobson, quando um texto possui a função poética 

como sua principal forma de estruturação, ou seja, se o texto, predominantemente, volta-se 

para a mensagem em si, ele é poético. As características indispensáveis a toda obra poética, 

para ele, são “os dois modos básicos de arranjo utilizados no comportamento verbal”: seleção 

e combinação. (JAKOBSON, 1975. p. 129). É através da função poética, vista a partir da 

                                                           
76 Lembremos o que diz Jakobson (já citado no capítulo I): “Numa sequência em que a similaridade se superpõe 
à contiguidade, duas sequências fonêmicas semelhantes, próximas uma da outra, tendem a assumir função 
paronomásica. Palavras de som semelhante se aproximam quanto ao seu significado.” (JAKOBSON, 1975. p. 
150, 151) 
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seleção e da combinação, que Jakobson chega à questão da similaridade superposta à 

contigüidade. 

Analisando a cena de 2001 de forma mais acurada, depois dessas considerações, 

podemos ir além da questão da evolução da tecnologia. Na cena, temos dois objetos de 

tamanhos completamente diferentes (um é pequeno, podendo ser sustentado na mão de um 

homem, o outro é gigante, e comporta, provavelmente, vários homens dentro dele); no entanto, 

as duas tecnologias (osso e objeto espacial) aparecem do mesmo tamanho na tela, pois só 

assim é feita a metáfora; e mais, dessa forma, os dois objetos têm a mesma importância para a 

humanidade: no passado remoto, o osso era a ferramenta mais importante da humanidade, 

agora, é o satélite, de forma que, para cada época determinada, os dois objetos têm a mesma 

importância, por isso, têm o mesmo tamanho na tela. Além disso, o osso se movimenta em 

câmera lenta, enquanto o satélite aparece em tempo normal (nem câmera lenta nem acelerada), 

mas os dois adquirem o mesmo ritmo, de forma que a aproximação é maior ainda. Essa 

comparação é possível mesmo em se tratando somente de um objeto espacial qualquer, um 

satélite de comunicações, ou uma estação espacial, por exemplo. No entanto, a aproximação 

se torna maior ainda quando ficamos sabendo (através da leitura do romance 2001 e do livro 

Lost worlds of 2001, ambos de Arthur C. Clarke) que se trata de uma bomba nuclear, pois, 

assim como a bomba, o osso é usado como arma. 

Não é apenas na junção de duas imagens, no entanto, que se pode criar sentido de 

terceiro grau. Outra questão de que Haroldo de Campos (1977, p. 52, 53) trata, quando 

comenta a poesia chinesa, é o uso de "palavras" que estão dentro dos ideogramas usados no 

poema, mas que não figuram no texto em si. 

 

 

 

Perceba como "rosto" está dentro de "hibisco", e "boca" está dentro de "rosto". Para a poesia 

ocidental realizar esse feito, seria necessário usar esse mesmo mecanismo, com as mesmas 
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palavras (ou pelo menos outras do mesmo campo semântico) "dentro" das usadas no poema. 

Algo semelhante, em português, por exemplo, seria utilizar a palavra "negócio", em um 

poema, de forma que o sentido de "ócio" e, inclusive, o de "negar" (sem que essas palavras 

aparecessem no texto), formasse o todo do poema, como se "negócio" fosse uma negação do 

ócio; algo que José Paulo Paes já fez, de certa forma, incluindo ainda as palavras “ego” e 

“cio”, no poema “Epitáfio para um banqueiro”. 

 

EPITÁFIO PARA UM BANQUEIRO 

 

n e g ó c i o 

e g o 

ó c i o 

c i o 

o 

 

Nas línguas ocidentais, usando a musicalidade, é necessário incluir palavras, usando 

sons semelhantes, como se, pelo som, umas estivessem contidas nas outras, o que é diferente 

do exemplo chinês, mas pelo menos aproximado. 

No cinema é possível uma maior aproximação do exemplo chinês, já que nele são 

utilizadas imagens. Recorramos mais uma vez a 2001 para exemplificar. Na imagem da 

Figura 4, podemos ver como a nave, desse ângulo, se assemelha a um rosto humano, como se 

"rosto" estivesse dentro de "nave". Daí é possível chegar a uma das questões do filme, a de 

que as máquinas estão substituindo os homens, o que se torna evidente quando somos 

apresentados a HAL 9000. 

Já na Figura 5, é possível perceber a aparência de espermatozóide da nave. A partir 

dessa imagem já se pode inferir algo que se tornará mais completo no final do filme: a viagem 

é como uma fecundação do universo pelo homem. Na cena final, temos várias razões para 

pensar assim: a viagem através de um túnel, a divisão do astronauta, e, claro, o surgimento do 

feto, a criança-estrela. Tudo isso contribui para construir a ideia de que o homem é apenas um 

feto diante dos mistérios do universo. 
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Com os exemplos dados aqui, pode-se perceber que o cinema, por possuir uma 

essência imagética análoga à dos ideogramas, pode fazer poesia de forma mais aproximada do 

modelo chinês do que a própria poesia verbal ocidental, utilizando a estrutura de harmônicos, 

de semelhança de formas, que, mesmo a princípio, aparentemente abstratas, comportam 

significado, e geram novos sentidos, que são de terceiro grau, pois fogem à simples diegese 

do filme, comportando ideias externas à própria obra. 

 

2. A POESIA OCIDENTAL E O CINEMA 

 

Os exemplos que vimos foram todos de montagem, se entendermos montagem no 

sentido lato, ou seja, justaposição de elementos. Existe montagem, então: dentro do plano, na 

composição das imagens; entre imagens sem cortes, que se realizam com movimentos de 

câmera; entre dois planos com corte; e entre duas cenas, seja em montagem paralela, seja no 

confronto das duas cenas como um todo. Assim, não só os exemplos que demos aqui de 

composição ou rima podem sugerir sentidos poéticos, mas também, como vimos no capítulo 

III, vários outros mecanismos e modos de montagem funcionam para criar significância. 

Se na essência da poesia verbal está a metáfora (em sentido lato), e a essência da 

poesia fílmica é a montagem, deve haver um princípio comum a esses dois elementos. Para 

Carone Netto: 

 

[...] as imagens isoladas do poema se comportam como as “tomadas” ou os 
fotogramas montados num filme, articulando planos e cenas cujo significado 
seria aferível pela forma em que essas unidades colaboram ou colidem umas 
com as outras na consciência de quem lê o poema (como ocorre na mente de 
quem vê o filme). É nesse momento que se pode pensar na afinidade entre a 
metáfora e a montagem, pois não só a primeira é, em certo sentido, uma 
junção de elementos incongruentes que aponta para um “terceiro termo” que 
deles se diferencia, como também a montagem é uma metáfora, na medida 
em que se apresenta como a “idéia” que salta da colisão de signos ou 
imagens justapostas. (CARONE NETTO, 1974, p. 15) 

 

Acreditamos que a montagem e a metáfora são, na verdade, os dois tempos do 

mecanismo poético. A montagem sendo responsável pelo primeiro momento do mecanismo, a 
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parte física, e a metáfora, pela parte semântica, o segundo momento da figura. Se montagem e 

metáfora formam o mecanismo poético como um todo, em que lugar fica o desvio (ou 

agramaticalidade)? Acreditamos que o desvio está inserido no mecanismo como um todo, pois 

se apresenta como incongruência física revelada pelo sentido alógico dos elementos 

justapostos. Se na montagem o que interessa ao poético é a justaposição aparentemente não-

justificada de imagens (ou seja, aquela que une duas imagens por relações outras que não 

narrativas ou gramaticais), a metáfora só alcança poder poético numa alogicidade, pois só 

assim foge da metáfora comum da linguagem. É o que ressalta Carone Netto: “O recurso do 

poeta, para livrar-se de um mundo verbal pré-constituído [...] é quebrar a linguagem através 

da alogicidade da metáfora e da descontinuidade da montagem”. (CARONE NETTO, 1974, 

p.17) 

Como dissemos, a metáfora não pode ser a da linguagem comum. Podemos dizer que a 

metáfora poética é aquela que produz sentido de terceiro grau, como vimos no capítulo III. 

Carone Netto fala sobre esse tipo de metáfora, mas utilizando o nome “metáfora arrojada”, no 

que concerne sua análise dos textos do poeta alemão Georg Trakl. Essa metáfora arrojada nos 

parece dizer respeito ao mecanismo como um todo, montagem & metáfora. Diz ele: 

 

Visto desse ângulo, o que condicionaria o ‘arrojo’ da metáfora trakliana seria 
um desvio em relação às regras lógicas do discurso. Isso significaria que 
estas metáforas estariam bem próximas do que em lógica se chama contra-
senso. Este caracteriza-se, essencialmente, por ser uma predicação 
contraditória. Na realidade, porém, como nos mostra Weinrich, toda 
metáfora contém uma contradição – mesmo as que são usuais. [...] A 
metáfora ‘arrojada’, por seu turno, caracteriza-se, segundo o crítico alemão, 
por ser uma contradição cuja contrariedade não pode passar despercebida. 
[...] O importante é verificar que a sua ‘contrariedade’ não pode deixar de ser 
captada na medida em que esta formação infalivelmente choca os hábitos da 
percepção e da linguagem ‘normais’. (CARONE NETTO, 1974, p. 64, 65). 

 

Podemos perceber como a metáfora agora inclui todo o mecanismo, tanto a parte física quanto 

semântica, e que é nele que se insere o estranhamento, responsável por tornar perceptível a 

metáfora, a “contrariedade”. Vimos nos exemplos do Capítulo III que existe sempre algo que 

chama a atenção para a forma, e chama atenção por causa de algo no conteúdo. Assim, as 

velas e as árvores sobrepostas em A Queda Da Casa De Usher chamam atenção porque velas 

não são do tamanho de árvores; a montagem que faz a estátua de Jesus parecer dançar em 

Laranja Mecânica chama atenção porque estátuas não dançam; o quarto tornado cor de rosa 
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em O Deserto Vermelho chama atenção porque quartos não são normalmente de uma cor só, e 

principalmente, porque quartos não mudam de cor de uma hora para a outra. 

 O mesmo ocorre na poesia verbal. Dizer que o mar aprende algo do canavial chama 

atenção porque mares não são capazes de aprender, muito menos de ser ensinado por um 

canavial, incapaz disso. Para além da impossibilidade do aprendizado, o poema de João 

Cabral de Melo Neto faz uma comparação não comum quando assemelha o mar ao canavial, 

pois um tem natureza líquida, enquanto o outro é sólido. No entanto, quando percebemos que 

o mar e o canavial são semelhantes não por suas naturezas físicas, mas por aspectos visuais, 

como o fato de ambos terem movimentos de “ondas”, o estranhamento se acaba, e a poesia se 

firma. 

 Aproximação mais clara entre o cinema e a poesia pode ser verificada em exemplo 

dado por Carone Netto. Diz ele, citando Heselhaus sobre poema de Trakl: 

 

[...] dado o caráter de gigantismo de toda a peça, deduz que “a própria 
tempestade aparece como uma intensificação poderosa desses estados 
psicológicos, que são transpostos para os fenômenos da natureza”. Nessa 
medida, os elementos da natureza são signos de realidades psíquicas e 
espirituais, ou seja, Natur-Zeichen der Seele (signos naturais de alma ou da 
psique). Sendo assim, é razoável pretender que a natureza atue, no poema, 
como correlato objetivo da subjetividade do poeta, pois “os sinais da 
tempestade só são objeto do poema porque com isso se oferece ao poeta 
preso na depressão e na angústia uma imagem do seu próprio estado”. 
Contudo, como Heselhaus adverte, já não se pode mais decidir “se o 
fenômeno natural tempestade ou o estado de desespero é o verdadeiro 
pretexto do poema”. Essa circunstância, porém, dá margem a que se 
reconheça sua “estrutura peculiar”, uma vez que aqui se renunciou “a uma 
apresentação descritiva tanto dos fenômenos naturais como do estado 
psicológico”. Mas desde que parece existir, como se viu, uma correlação 
entre processo natural e processo psicológico, é lícito deduzir que isso se 
deve ao fato de que a todo momento um fenômeno da natureza se liga, no 
corpo verbal do poema, a um fenômeno da “alma”... (CARONE NETTO, 
1974, p. 43, 44). 

 

Ora, é justamente isso que ocorre, como vimos, em exemplo de A Aventura. A citação acima 

poderia muito bem ser aplicada, com pequenas mudanças, à cena em que, após o 

desaparecimento de uma das mulheres no passeio, começa uma tempestade que parece 

externar os sentimentos tensos e amedrontados do grupo. 
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Assim, é a justaposição inusitada de elementos que salta aos olhos do leitor/espectador. 

Isso cria uma certa fragmentação do discurso, que ora tende para um lado, ora para o outro, 

como se existisse uma hesitação no tema, parecendo que ora se fala de uma coisa, ora de outra. 

Carone Netto comenta essa fragmentação do discurso poético: 

 

A decisão pessoal de responder esteticamente à fragmentação coincide, 
entretanto, com uma atitude artística contemporânea – aquela que, nos 
termos de Gottfried Benn, acolhe a necessidade de “suportar a justaposição 
das coisas, expressando-a”. Isto é: o “fascinante” de que Benn fala, para 
definir a essência do moderno em poesia, consiste primordialmente na 
junção de coisas habitualmente incompatíveis (dentro da linguagem 
convencional), ou seja, na “mistura de esferas”. Isso só é possível através da 
“montagem” de fragmentos no poema. O resultado desse processo seria o 
efeito de estranhamento capaz de despertar o leitor, através de uma 
modalidade nova de combinar signos, para uma realidade poética nova. 
(CARONE NETTO, 1974, p.96). 

 

A “junção de coisas habitualmente incompatíveis” é frequente na poesia verbal 

moderna 77. Podemos citar agora, sem sequer fazer um exame mais acurado do livro, os 

poemas de A Educação Pela Pedra que são compostos a partir da combinação de dois 

elementos incompatíveis: “O mar e o canavial” (e seu par “O canavial e o mar”, que, como 

dizem os títulos, unem mar e canavial); “O urubu mobilizado” (une urubu e funcionário 

público); “Tecendo a manhã” (une o amanhecer, visto através do canto do galo, e o tecer); 

“Catar feijão” (une o ato de catar feijão ao ato de escrever); “Num monumento à aspirina” 

(une aspirina e sol, e aspirina e lente); “Para a feira do livro” (une folha de livro a folha de 

árvore). E esses são apenas os exemplos temáticos, ou seja, que dizem respeito ao poema 

como um todo, pois se procurarmos elementos nas junções particulares das palavras dentro do 

texto, encontraremos muito mais exemplos de justaposição de elementos incompatíveis no 

mundo e na linguagem. Na linguagem, de que sequer citamos um exemplo até agora, 

podemos ver, somente no texto “A educação pela pedra”, vários exemplos: “educação pela 

pedra”, “aprender da pedra” (pedras não podem educar); “frequentar a pedra” (pedras não 

podem ser frequentadas); “voz da pedra” (pedras não têm voz); “carnadura da pedra” (pedras 

não são de carne). Essas junções de que falamos aqui são “impertinências semânticas” ou 

“inconsequências” (dependendo do caso), e são bastante semelhantes às que vimos nos 

exemplos fílmicos. Também há o estranhamento causado pela semelhança física, de que já 
                                                           
77 Mesmo sendo frequente na poesia verbal moderna, o princípio foi utilizado também em outras épocas. 
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falamos aqui; nesse poema, há uma reverberação de “pedra”, por exemplo, em “aprender” e 

“pré-didática”. 

O uso da “montagem” na poesia verbal é bem explicado por Carone Netto: 

 

O que valia exclusivamente para o cinema [a montagem], contudo, passou a 
ser aplicado no estudo da literatura, mormente quando se tentou descrever 
uma técnica emergente nas modalidades contemporâneas de representação, 
onde o fragmento passou a inesperado primeiro plano nas formas de 
elaboração literária. Nesse caso, o dicionário especializado informa que a 
designação foi transposta para o romance, a poesia e a peça de teatro com o 
objetivo de se dar um nome à justaposição inusitada (“estranhante”) não só 
de níveis de realidade, como também de palavras, pensamentos e frases de 
procedências diferentes. (CARONE NETTO, 1974, p.102). 

 

Não é à toa que Carone faz um estudo da poesia de Trakl a partir da teoria de 

montagem eisensteiniana. A montagem, no sentido lato que aqui usamos, é perceptível em 

todas as artes, e é grande responsável pela poesia em todas elas. 

 

[...] assinala o semiólogo V. Ivanov, ao inventariar as coincidências entre as 
proposições teóricas de Eisenstein e as verificações da linguística estrutural 
moderna: “Eisenstein continuou a empregar o termo ‘montagem’ para 
designar todos os meios de construção do filme (e das outras obras artísticas). 
Fazia alusão não à montagem no sentido cinematográfico restrito do termo, 
mas àquilo que chamava de “sintaxe da língua das formas de arte” e 
especificamente de “sintaxe audiovisual do cinema”. Nesse particular, até a 
terminologia de Eisenstein coincide com a semiologia moderna, na qual a 
sintaxe é compreendida como “as regras de associação de não importa que 
signos”. (CARONE NETTO, 1974, p.105). 

 

O signo, como sabemos, é composto de forma e sentido, significante e significado. A 

questão com o signo poético é que a forma toma valor de significado, como vimos com 

Jakobson no Capítulo I. A montagem tem justamente esse caráter: é a união de dois elementos 

que faz surgir um sentido novo, de modo que o sentido está intrinsecamente ligado àquela 

união, àquele confronto. É o que diz Eisenstein, segundo Carone Netto: 
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[...] a montagem – “discurso” regido pela sintaxe da descontinuidade – exige 
a intervenção de uma consciência que interprete os signos justapostos: só 
assim o significante (“representação”) assume o valor de significado 
(“imagem”). (CARONE NETTO, 1974, p.105). 

 

Mas não só Eisenstein viu na montagem um recurso poético. Carone Netto lembra que 

Adorno também reconhece o caráter poético da montagem: 

 

Para o pensador alemão [Adorno], “justaposição descontínua de imagens, na 
poesia surrealista, tem o caráter de montagem”. Essa colocação tem grande 
utilidade não só porque situa sob nova luz a obra dos surrealistas, corrigindo 
a tese que costuma atribuí-la ao resultado parcamente mediado de funções do 
inconsciente, como também porque reforça o ponto de vista aqui defendido 
de que a junção de imagens descontínuas – metáforas visuais, “fanopéias” – 
num poema com o de Trakl, pode e deve ser considerada montagem. 
(CARONE NETTO, 1974, p.102). 

 

A montagem pertence ao cinema, mas pode ser percebida nas outras artes, bem mais 

antigas que a cinematográfica, o que indica que, embora tenha sido percebida como princípio 

artístico apenas após o cinema lhe conferir um nome e uma teoria, a montagem é anterior ao 

cinema. É o que atesta Carone Netto: 

 

[...] todos os artistas usam a montagem e ela deve ser considerada como algo 
anterior ao cinema. É o que refere Jean Domarchi: “Todos os artistas fazem 
montagem. Um escritor, um pintor, montam um poema ou um quadro como 
um cineasta monta um filme. Sendo o princípio anterior ao cinema, fica fácil 
analisar uma obra artística em função desse princípio e, nesse lance, o 
cinema torna-se um caso particular de uma teoria da montagem 
universalmente válida, qualquer que seja o domínio estético considerado. A 
montagem (este ‘Abre-te, Sésamo da estética’) resume e define todos os 
esforços realizados durante séculos pelos artistas para dominar a realidade, 
para apropriar-se dela na totalidade de suas manifestações”. (CARONE 
NETTO, 1974, p.106). 
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Sendo assim, podemos perceber como nosso aproveitamento teórico, embora 

direcionado ao cinema, pode ser aplicado a (e até lançar novas luzes sobre) obras artísticas de 

outros campos, como, por exemplo, a poesia verbal78. 

O que chamamos de “paralelismo visual” no capítulo anterior, por exemplo, encontra-

se na poesia verbal como um “paralelismo sonoro”. Os próprios nomes que utilizamos foram 

tomados de empréstimo da poesia verbal. Assim, a aliteração visual do cinema responde a 

uma aliteração real (sonora) na poesia verbal. Em “Tecendo a manhã”, por exemplo, temos 

uma aliteração semelhante à de A Queda Da Casa De Usher, em que velas e árvores se unem 

para criar sentido. No poema, há verso que diz “se entretendendo para todos, no toldo”. Sem 

querer entrar no mérito do neologismo “entretendendo”, que reverbera já outras palavras de 

outros versos, fiquemos na aliteração existente entre “todos” e “toldo”. O termo “todos” se 

refere aos galos, e “toldo” ao céu revestido dos gritos dos galos. Nessa construção, os galos se 

concretizam no toldo, formam o toldo eles mesmos, construindo a manhã, e isso se torna 

visível pela aliteração, pela sobreposição, digamos assim, de “todos” em “toldo”. 

Também a rima, talvez o processo mais comum da poesia verbal, possui seus 

semelhantes no cinema. Em “O mar e o canavial”, por exemplo, a rima entre as palavras 

“cana” e “derrama” sugere que a cana (elemento sólido) se derrama como se fosse líquido, 

concretizando a metáfora entre o canavial e o mar. Imageticamente o que nos aparece é a cana 

se movimentando como água, derramada como as ondas. É uma relação desse mesmo tipo 

que se cria na rima visual, por exemplo, entre o osso e a nave em 2001. 

Em “Tecendo a manhã”, temos uma construção rítmica sonora (e imagética) que é 

responsável direta pelo sentido poético do texto. Em toda a primeira estrofe há elipses que 

criam um ritmo sugerindo os gritos dos galos um entrando no do outro, como se nessa mistura 

sonora surgisse a manhã: 

 

“Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 
                                                           
78 Não pretendemos fazer uma análise do livro “A educação pela pedra”. Reconhecemos as limitações de nosso 
modelo teórico-didático como aqui exposto, no que diz respeito a sua aplicação à poesia verbal. Utilizamos 
exemplos do livro apenas para ilustrar as semelhanças com o poético fílmico, de modo a legitimar esse poético. 
Não pretendemos, também, revisitar todas as categorias que vimos no que diz respeito ao poético fílmico, tal 
exercício seria pouco produtivo e problemático. As comparações aqui são poucas e têm o objetivo apenas de 
ilustrar a semelhança do modo poético em casos específicos, para legitimar o modo geral de construção de 
sentido poético que figura no Capítulo III desta tese. 
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De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito de um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos.” 

 

Aqui, vê-se como é o ritmo da montagem dos versos, quebrados e incompletos, que faz um 

grito de um galo “entrar” no do outro. O ritmo da montagem aqui é tão importante quanto em 

Laranja Mecânica, na cena em que a estátua de Jesus parece dançar. 

 Um exemplo um tanto atípico se encontra quando pensamos no que chamamos de 

“paralelismo distante”. Ora, num poema, esse tipo de paralelismo parece impossível, a não ser 

que seja um poema longo; mas, mesmo num poema longo, normalmente há sempre um 

retorno às palavras do texto, de forma que existe muito mais uma recorrência do que um 

paralelismo distante. No entanto, podemos perceber isso no livro de Cabral como um todo. 

No poema “Catar feijão”, por exemplo, a “pedra” que se deixa ficar no papel é uma 

reverberação da “pedra” de “A educação pela pedra”. A junção dos dois textos, a partir desse 

elemento em comum, parece indicar como a pedra em “Catar feijão” é a mesma (em certo 

sentido) pedra poética de “A educação pela pedra”, o que pode conduzir o leitor a uma 

interpretação conjunta, em que o ato de escrever poesia está presente em “A educação pela 

pedra” e a pedra da dificuldade está presente em “Catar feijão”. A pedra, em “Catar feijão”, 

assim, parece mesmo ser a impertinência que cria poesia, pois “a pedra dá à frase seu grão 

mais vivo:”, e ela dá uma lição “de poética, sua carnadura concreta; [...]”. 

 Já vimos que as impertinências acontecem internamente, como em “O que o mar sim 

aprende do canavial” (mares não aprendem, nem canaviais ensinam, daí a impertinência), 

enquanto as inconsequências se dão na coordenação. No entanto, a coordenação (e a 

inconsequência) que, na teoria de Cohen, direcionada à poesia verbal, era gramatical, no 

cinema se tornou uma justaposição externa, em oposição à impertinência, justaposição interna. 

Assim, podemos perceber que os casos que elencamos de justaposição de elementos temáticos 
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estranhos em alguns poemas de Cabral são casos de inconsequência; lembremos: “mar e 

canavial”; “urubu e funcionário público”; “o amanhecer regido pelo canto dos galos e o tecer”; 

“o ato de catar feijão e o ato de escrever”; “a aspirina e o sol”, e “a aspirina e a lente”; “folha 

de livro e folha de árvore”. Esses são apenas exemplos de metáforas; existem ainda muitas 

outras possibilidades de inconsequências, como em casos de metonímia ou intromissão (do 

qual já vimos um exemplo bastante semelhante ao fílmico: a leitura do texto de Trakl que une 

a tempestade a uma emoção do sujeito). São casos de montagem interna ou montagem 

propriamente dita. Como diz Carone Netto: 

 

[...] é válido considerar que a montagem em cinema é isomórfica à 
montagem em poesia. Isto é: operando com material diferente, mas análogo, 
o procedimento, num campo e no outro, produz resultados semelhantes 
através de táticas semelhantes. (CARONE NETTO, 1974, p.109) 

 

 Quanto à impertinência visual, esta é típica do cinema, e, imaginamos, só poderia 

encontrar paralelo na poesia concreta. Já a redundância, esta pode ser facilmente encontrada 

em A Educação Pela Pedra. No poema “Para a feira do livro”, por exemplo, temos o termo 

“folha folha”: “Folheada a folha de um livro retoma/o lânguido e vegetal da folha folha,[...]”. 

Não há só a repetição, ao longo do poema, da palavra folha e seus semelhantes, tal qual a 

repetição do espelho em O Iluminado, mas há também aqui a repetição da própria palavra 

folha seguida. Percebe-se, pela repetição, que a primeira folha é substantivo, enquanto a 

segunda tem valor de adjetivo, e remete a uma folha natural, folha de árvore. A repetição 

indica que a folha de árvore é folha de verdade, enquanto que a outra, de livro, é uma folha 

metonímica, pois é surgida da árvore (já que é papel), mas não é viva como a folha da árvore. 

A repetição no cinema tem essa mesma natureza, ela tende a transformar o objeto num signo. 

Quanto a essa questão da dualidade “objeto/signo”, podemos citar Carone Netto: 

 

[...] no cinema, são articulados objetos reais, e não símbolos linguísticos 
como as palavras, de cujas manipulações nasce um poema. A isso seria 
possível responder afirmando-se que, mesmo no cinema, essas imagens de 
objetos existentes na realidade são signos – exatamente como as palavras. 
Pode-se até mesmo lembrar, neste contexto, o que afirma Roman Jakobson a 
respeito da questão: o cinema opera com o objeto – o cinema opera com o 
signo? Diz o eminente linguista que “alguns especialistas respondem 
afirmativamente a essa pergunta; refutam, portanto, a segunda tese e, dado o 
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caráter sígnico da arte, não reconhecem o cinema como arte. A contradição 
entre as duas teses referidas já foi removida, se quisermos, por Santo 
Agostinho. Esse genial pensador do século V, que distinguia sutilmente o 
objeto (res) do signo (signum), afirma que ao lado dos signos, cuja função 
essencial é significar alguma coisa, existem os objetos, que podem ser 
usados com função de signos. O objeto (óptico e acústico – transformado em 
signo é, na verdade, o material específico do cinema”. Nessa medida, o 
conceito de montagem como uma modalidade específica de articulação de 
signos é tão válido para o cinema como para a poesia. (CARONE NETTO, 
1974, p.108). 

 

 A partir dos exemplos vistos aqui da poesia verbal, podemos perceber que nosso 

aproveitamento teórico pode contribuir para o entendimento da poesia como um todo, como 

ela acontece nas artes no geral. Acreditamos que nossa maior contribuição, no entanto, diz 

respeito a uma maior clareza em relação à natureza do poético fílmico. Nosso modelo geral e 

categorias específicas podem tornar mais claros os momentos obscuros de um filme, e podem 

tornar possível o entendimento das relações complexas criadas nas imagens de um filme. 

Acreditamos que a idéia dos três graus de sentido ajuda na compreensão da pluralidade de 

significados em um filme, assim como a questão da elevação da forma ao patamar do 

conteúdo ajuda a compreender os sentidos poéticos fílmicos. Como vimos, quanto mais um 

filme significa poeticamente, ou seja, fora de sua diegese, menos ele significa dentro da 

diegese; assim, acreditamos que o poético fílmico é extremamente importante para o cinema 

como um todo, e, também por isso, deve ser estudado e compreendido. 

Podemos finalizar citando Andrew (1989), que, analisando o pensamento de Jean 

Mitry, consegue resumir a questão: 

 

O cinema é capaz de um nível superior de significado além daquele 
de criar um novo tipo de mundo. Como toda sequência de imagens [...] deve 
necessariamente significar o seu mundo para nós, como podemos discernir 
entre o significado artístico e o comum? Os filmes importantes e artísticos, 
afirma Mitry, são os que de algum modo constroem um significado abstrato 
acima de significado óbvio do enredo, que lhe dá consistência. Nesse nível 
abstrato, o filme é libertado de sua ligação com a percepção pura, libertado 
também da história específica que conta, e tem permissão para jogar 
livremente com nossas faculdades imaginativas superiores. 

O clássico exemplo de Mitry ilustrando como todos os três níveis 
funcionam é tirado de O encouraçado Potemkin, de Eisenstein. Durante a 
insurreição a bordo do navio, o arrogante e afetado médico czarista encontra-
se numa situação séria. Depois de mostrar o médico sendo brutalmente 
jogado para fora do barco, Eisenstein insere um único plano de seu pince-nez 
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balançando numa corda. Mitry distingue três níveis de significação nesse 
plano. Primeiro, o pince-nez apresenta-se à nossa atenção como um tipo de 
“óculos” do mundo real. Reconhecemos imediatamente que é um pince-nez e 
que o diretor o está mostrando para nós nessa posição balouçante. Segundo, 
motivamos esse objeto vendo-o no contexto do filme. Percebemos seu 
significado humano (que o desagradável médico foi jogado). Terceiro, por 
causa de associações feitas anteriormente, por causa da composição, do 
ritmo e de outras ressonâncias, o pince-nez torna-se um símbolo da 
fragilidade da classe social do médico, e esse plano específico representa a 
queda dessa classe. 

Mitry associa os níveis superiores do significado cinematográfico ao 
significado puramente poético. Apesar de qualquer criança poder dizer frases 
inteligíveis e contar uma história inteligível, é o poeta que faz a linguagem 
transcender a história e que envolve nossas faculdades superiores. Ele o faz 
basicamente através do ritmo, das figuras e das associações internas do tipo. 
Os grandes artistas cinematográficos também criam efeitos poéticos quando 
constroem seus mundos cinematográficos a partir da matéria-prima das 
imagens cinematográficas. A história da arte cinematográfica não é a história 
do tema (novas imagens), nem mesmo a história das histórias 
cinematográficas, mas a história das técnicas poéticas que superam as 
histórias de que se originam. (ANDREW, p. 196 a 198).79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 A citação acima, talvez excessivamente longa, justifica-se pela sua pertinência à discussão e pela clareza com 
que elucida o assunto. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo desta pesquisa, procuramos examinar como se materializa a poeticidade em 

filmes. Para isso, determinamos, primeiro, o lugar em que se situa esse tipo de estudo dentro 

das relações entre literatura e cinema. Sendo o poético algo que ultrapassa os limites da 

literatura, algo que pertence às artes em geral, seria fácil argumentar que não há necessidade 

de contemplar o literário para estudar a poesia cinematográfica. No entanto, é nos estudos 

literários que a expressividade poética encontra seu maior avanço teórico. E é na poesia verbal 

que o significado poético se constrói com maior frequência, sendo também a poesia verbal a 

concretização mais exemplar do sentido poético. Assim, o poético fílmico nos surge dentro de 

um campo maior de estudos entre literatura e cinema. Determinamos, então, que, embora não 

exista realmente uma direção a ser tomada (admitindo a literatura como fonte e o cinema 

como meio que se apropria dessa fonte), o tributo que as artes em geral têm em relação à 

poesia verbal (i.e., a literatura) nos impele a tomar a literatura como essa fonte (do ponto de 

vista teórico, principalmente), e o cinema como meio que se apropria de seus recursos 

(embora possa também dela distanciar-se). A própria história das artes revela a necessidade de 

se tomar esse caminho, já que a literatura surgiu e utilizou esses recursos muito antes de o 

cinema sequer existir. Arrematando o que acabamos de afirmar, é inegável que o poético 

fílmico é tributário do poético em geral, mas é necessário não esquecer que é no campo 

literário que se evidencia com maior freqüência a presença dessa expressão artística e desse 

suporte. Daí por que se faz necessário esclarecer que uma abordagem do poético em qualquer 

arte deve buscar seu aporte teórico em sua manifestação literária. 

Dessa forma, procuramos identificar em teorias da poesia verbal os aspectos que nos 

seriam mais caros. Inicialmente, determinamos um modelo geral do poético, que poderia ser 

aplicado ao cinema, para só então examinar os modos específicos de concretização desse 

modelo em filmes. As adaptações desses modelos foram necessárias não só pela mudança de 

meio (poesia verbal / cinema), mas pelo recorte fílmico que fizemos. Ora, nossa intenção era 

identificar recursos poéticos em longa metragens narrativos de ficção, o que nos impõe 

grandes diferenças entre a teoria examinada (direcionada para a poesia verbal, principalmente 

lírica, ou seja, não narrativa) e nosso objeto. Assim, nosso objeto se configura como dois 

caminhos que se bifurcam: narra e significa ao mesmo tempo. Como vimos, a montagem 
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cinematográfica tem justamente esses dois objetivos, ela pode narrar ou pode significar. 

Enquanto um primeiro tipo de montagem (aquele que procura esconder a justaposição de 

planos) tem como objetivo dar andamento à história do filme (ou concatená-lo linearmente), 

outro tipo (aquele que ressalta a justaposição) tem o propósito de significar em outros níveis 

que não o referencial. Há, assim, uma constante luta entre a narração e a significância. 

Compusemos nossa ideia de significância principalmente a partir das teorias de 

Jakobson, Cohen, e Riffaterre. Com Jakobson, a partir do princípio da função poética, 

transpusemos para o cinema a noção de que a equivalência é promovida a sequência. Assim, a 

ideia de que a seleção é projetada sobre a combinação revela um princípio básico do poético: 

a forma significa. Esse princípio indica que a rima, o metro, o ritmo, e todas as outras figuras 

poéticas não se constroem apenas a partir da parte formal, mas também da semântica, e de 

uma correlação entre essas duas partes. É dessa relação criada entre a parte formal e a parte 

semântica que surge a significância, que, ao invés de ser um significado apenas, diz respeito à 

confluência de significados, à junção de um significado referencial e outros poéticos. 

Cohen lembra que a poesia possui tanto caracteres fônicos quanto semânticos. Em 

relação ao cinema, procuramos identificar também dois níveis: um fílmico (que corresponde 

aos recursos fílmicos formais, tais como: composição, montagem, som, texto verbal, etc.) e 

outro semântico (que corresponde ao significado das imagens, sons e textos verbais de um 

filme). Vimos, ao longo desta tese, que é na união do nível fílmico com o semântico que surge 

a significância, desde que o fílmico signifique. A partir de Cohen e da relação entre caracteres 

fílmicos e poéticos, determinamos dois pólos em que se colocariam os filmes: num dos lados, 

com tendência positiva aos caracteres poéticos (caracteres fílmico-semânticos em que a forma 

significa), fica a poesia; no outro, com tendência negativa, o referente, o prosaico puramente 

narrativo. 

Também junto a Cohen vimos a noção de desvio, que, no contexto fílmico, iguala-se 

ao estranhamento dos formalistas russos e à agramaticalidade de Riffaterre. Ora, para o desvio 

ser poético é necessário que ele signifique, pois o non-sense, por exemplo, embora se 

configure como um desvio, não significa (ou pelo menos não significa da forma como 

geralmente se contempla a significação). Assim como Jakobson, Cohen estuda a rima, e 

procura demonstrar como existem rimas gramaticais e agramaticais. As gramaticais seriam 

aquelas em que existe uma semelhança prévia entre os elementos rimados, prevista, digamos 

em algum aspecto gramatical como a derivação. As agramaticais não teriam motivação 
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gramatical, podendo ser, assim, poéticas. Transferindo esses dois tipos de rima para o cinema, 

podemos perceber dois modos de montagem: no primeiro deles, existe uma relação prévia 

entre os elementos (o exemplo mais nítido seria uma montagem de dois planos diferentes de 

um mesmo objeto), e no segundo não existe motivação (um ótimo exemplo é o já citado corte 

do osso para o objeto espacial em 2001). Assim, a montagem de elementos com motivação 

“gramatical” (por exemplo, a junção de dois planos da mesma mão: no primeiro, a mão se 

abre, no segundo, ela pega um objeto, digamos, um revólver), tende a narrar, enquanto a 

montagem sem motivação tende a significar. Os dois tipos de montagem podem ser 

comparados, então, a dois tipos de construção verbal: a frase da linguagem comum, na qual a 

pausa gramatical e a pausa semântica coincidem, e o verso, no qual a pausa, rompendo a 

relação gramático-semântica, tende a significar. Assim, enquanto o primeiro tipo de 

montagem funciona para dar continuidade ao discurso, o segundo tipo quebra o discurso para 

criar significados. Obviamente, quanto mais um filme se utiliza do segundo modo de 

montagem, menos ele funciona no primeiro, ou seja, quanto mais ele significa, menos ele 

narra. 

Para ilustrar sua teoria, Cohen trabalha basicamente com três figuras: impertinência, 

inconsequência e redundância. A impertinência semântica diz respeito a uma proposição 

absurda em que o epíteto, por exemplo, não se aplica normalmente ao seu substantivo. Assim, 

no cinema, em oposição à coordenação (inconsequência), a impertinência diz respeito ao 

desvio que ocorre no plano (ou em mais de um plano, mas sendo planos de mesmo conteúdo, 

ou seja, com forte “motivação gramatical”), de modo que não há relação entre elementos de 

planos ou cenas distintos, mas uma relação entre os elementos que ocorrem 

concomitantemente (como na relação adjetivo/substantivo, por exemplo, que seria “interna”, 

enquanto uma coordenação com conjunção “e” seria externa). Também a redundância se dá 

nos limites do “concomitante”. Enquanto na poesia verbal ela se dá dentro da relação entre 

epíteto e substantivo, como vimos; no cinema, a redundância se dá em um só plano ou em 

planos de mesmo conteúdo, sem levar em consideração a montagem (ou seja, com montagem 

puramente narrativa). A diferença entre a redundância e a impertinência é que enquanto na 

redundância o conteúdo é repetido (imagem e texto dizem o mesmo, por exemplo), na 

impertinência o conteúdo é contrastante. Já a inconsequência, que acontece na coordenação, é 

conteúdo contrastante, como a impertinência, mas ocorre na montagem. 

Todas essas figuras se compõem a partir de um só modelo: desvio + redução 

metafórica. Assim, nas figuras poéticas (da poesia verbal ou fílmica) os dois momentos 
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(desvio e redução metafórica) se unem para compor uma figura em que a forma gera conteúdo, 

ou seja, a forma é responsável por conduzir o leitor/espectador à significância, que se constrói 

a partir da metáfora. O mesmo ocorre nas figuras que lidam com paralelismos: a semelhança 

física entre dois elementos heterogêneos é o desvio, e a partir de uma redução metafórica de 

um dos elementos surge a significância, pois o desvio é o elemento responsável por provocar 

o surgimento de novos significados. 

Se, por um lado, as teorias da poesia verbal nos ajudaram a compor nosso modelo do 

poético fílmico, por outro, as teorias do chamado “cinema de poesia” se mostraram 

insuficientes para nosso estudo. Foi necessário recorrer a teorias da linguagem 

cinematográfica, em geral, para estender o poético (como o esboçamos no Capítulo I) ao 

cinema. 

A partir de Marcel Martin, reconhecemos três graus de sentido na construção de 

significados em um filme. O primeiro deles seria completamente referencial, enquanto o 

segundo, construindo algum sentido mais profundo dentro da obra, estaria entre o referencial 

e o poético, e por isso pode ser chamado de “fílmico”. Já o terceiro grau, construindo um 

sentido que fala mais fora do filme do que dentro dele mesmo, em sua diegese, podemos 

chamar de poético. Os três graus não ocorrem separadamente. Para existir o segundo grau é 

preciso o primeiro, para que exista o terceiro é preciso o segundo. O que ocorre na criação de 

sentido poético é, então, uma polissemia. 

Vimos como o sentido poético (também chamado aqui de significância) surge de um 

modelo geral. A materialização desse modelo se dá de várias formas, e nos foi necessário 

verificar modos específicos dessa materialização para poder compreender melhor o poético 

fílmico. Assim, fizemos um passeio pelos recursos fílmicos procurando examinar como cada 

um deles poderia construir significado. Os elementos da imagem, por exemplo, funcionam em 

conjunto para construir a composição da imagem: enquadramento, tipo de plano e ângulo, 

juntos, constroem uma imagem que pode revelar, na relação interna dos seus objetos ou no 

conflito com outra imagem do filme, o desvio da linguagem que leva à significância. O 

mesmo pode ser dito dos elementos da matéria fílmica. A iluminação e a cor (que funcionam 

mais dentro da composição da imagem, junto aos elementos de que falamos acima), e o 

figurino e o cenário, também podem criar significado a partir de um conflito criado dentro da 

imagem ou entre imagens. 
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Embora seja a imagem o elemento base do cinema, não se podem deixar de lado dois 

outros elementos básicos que se aliam a ela para construir sentido: som e texto verbal. Quanto 

ao som, vimos que tanto os ruídos quanto a música podem funcionar em conjunto com a 

imagem e o texto verbal para construir sentidos. Da mesma forma acontece com o texto 

verbal. Unindo-se ao som e às imagens, seja em contraste ou harmonia, ele pode construir 

significado. Foi através dessas relações de harmonia e contraste entre os três elementos 

básicos do cinema que construímos nossas figuras no Capítulo III. Vale lembrar que as 

relações de harmonia e contraste ocorrem não só entre os elementos distintos, mas dentro 

deles mesmo, de modo que existem relações entre uma imagem e outra, entre um som e outro, 

etc. É bom lembrar que só significam aqueles conflitos que geram desvio e redução 

metafórica, ou seja, que fazem parte de uma figura poético-fílmica. 

Construímos, então, uma ideia de que a significação fílmica ocorre nas relações entre 

esses três elementos básicos, e a partir das dicotomias interno/externo e harmonia/contraste. 

Assim, o sentido poético pode ser criado: internamente, dentro do plano, da cena, ou da 

sequência, sem que a montagem seja importante (ou seja, existindo uma montagem do 

primeiro tipo que falamos acima, uma montagem não-significativa, que funciona como se não 

houvesse montagem); ou externamente, entre planos, cenas, ou sequências, de modo que a 

montagem seja significativa. 

Nossas figuras foram determinadas a partir do elemento causador do estranhamento 

(na esteira dos formalistas russos, no que diz respeito à poesia verbal). Assim, a impertinência 

se transforma, devido às características do meio (cinema), numa figura geral de desvio que 

ocorre internamente, sem considerar a montagem; enquanto a inconseqüência é um desvio que 

ocorre na montagem, na coordenação. Na impertinência, temos, assim, as impertinências 

semânticas e ainda as impertinências visuais, que dizem respeito às imagens que se mostram 

impertinentes não no nível semântico, mas no nível imagético. As redundâncias, que, ao 

contrário da impertinência e da inconsequência, não dizem respeito a um contraste de 

elementos, mas a uma harmonia, ocorrem também sem consideração da montagem. Já os 

paralelismos dizem respeito às figuras em que existe paridade na forma, e não no conteúdo, 

como as redundâncias. 

Nossa proposta, assim, não se configura como uma análise da poesia de um filme ou 

da obra de um cineasta, mas como a identificação de um mecanismo geral do poético fílmico 

e alguns modos de materialização desse mecanismo, através das figuras poético-fílmicas. 
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Procuramos demonstrar como o poético fílmico se mostra nas relações entre a imagem e ela 

mesma, entre a imagem e o som, e a imagem e o texto verbal. E identificamos dois grandes 

grupos de figuras: aqueles em que a montagem é significativa, e aqueles em que não o é. 

É preciso lembrar que mesmo as figuras que não se utilizam da montagem 

(propriamente dita) para significar, possuem, no sentido lato, também uma montagem. Trata-

se dos casos de composição, ou justaposição interna, em que mesmo não havendo uma 

criação de sentido na ligação entre duas imagens distintas, há uma ligação entre elementos 

dentro do plano, da cena, ou da sequência. Assim, todas as figuras podem ser consideradas 

como parte da montagem, se entendermos o termo como “justaposição de elementos”. Como 

vimos, é essa montagem em sentido lato que existe em todas as artes, e que as torna passíveis 

de carregar poesia. 

Se, desse modo, as figuras todas possuírem em sua base a ideia geral da montagem (a 

justaposição de elementos heterogêneos), então, quanto mais figuras um filme possuir, mais 

poético ele será. No entanto, é preciso atenção para um aparente paradoxo. A justaposição 

frequente de elementos heterogêneos em um filme narrativo termina por obliterar a história e 

dificultar a compreensão. Ora, o filme narrativo deve contar uma história, se não consegue 

fazê-lo, perde seu sentido. Dessa forma, os filmes que possuem estranhamentos muito 

frequentes terminam provocando uma anulação do estranhamento: o estranho se torna o 

comum da obra; e, assim, o filme se aproxima do absurdo, do nonsense. O que fica parecendo 

fora do normal, então, num filme desse tipo, é o comum, pois é o ordinário que se destaca na 

profusão de incomuns. O ordinário, assim, torna-se o desvio. Em filmes de desvio constante, 

o espectador se vê forçado a procurar não os sentidos poéticos, profundos, que possam surgir 

dos aparentes absurdos da obra, mas sim, sentidos referenciais; ele se vê obrigado a procurar 

um fio mínimo de narrativa que possa guiá-lo ao entendimento. Assim, o estranhamento vai 

gerar sentidos referenciais, e não poéticos, já que o imperativo agora é compreender a 

narrativa, que fica escondida em tantas imagens estranhas. O espectador procura entender 

aqueles absurdos dentro do mundo real, traçando paralelos com um mundo plausível, de 

forma que é no estranho que ele se apóia para compreender o filme referencialmente. A busca 

pelo referente, pelo sentido comum, em obras assim, é imperativo maior do que qualquer 

poesia que possa existir no filme. Considerando os dois tipos de montagem propriamente dita 

de que vínhamos falando, podemos dizer que, em filmes desse tipo, a montagem narrativa se 

esconde quase completamente, o que impede a montagem significativa de realizar sua função, 

pois ela não quebra a narrativa e gera sentido, já que praticamente não existe narrativa para 
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ser quebrada. Muitos dos filmes desse tipo são chamados de “surrealistas”, a exemplo dos 

filmes de Alejandro Jodorowsky. É preciso, então, que exista um equilíbrio entre o narrativo e 

o poético, para que o poético fílmico possa funcionar. Nem os filmes muito referenciais, nem 

os filmes “surrealistas” são capazes de criar poesia tão fortemente quanto aqueles em que 

existe um equilíbrio entre o narrativo e o poético, como 2001, Teorema ou Blow-up, por 

exemplo. 

Além desses filmes “surrealistas”, muitas outras obras cinematográficas como as 

contemplativas são, equivocadamente, consideradas poéticas. Filmes que buscam um certo 

lirismo através da contemplação da natureza, do ser humano, da beleza das formas, etc., não 

são propriamente poéticos, pelo menos não do ponto de vista que vimos considerando o 

poético (estranhamento/desvio/agramaticalidade, redução metafórica, significância, etc.) ou 

pelo simples fato de serem líricos80. Procuramos provar, nesta tese, que a determinação do 

que é o poético fílmico é necessária para que se compreenda a poesia fílmica e como ela se 

materializa. Acreditamos que conseguimos, pelo menos de modo introdutório, determinar e 

ilustrar, de forma satisfatória, o poético fílmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
80 É possível que, como parte do lirismo, existam outras forças em ação, num filme, que podem construir 
significância. Ser puramente lírico não implica ser poético, no entanto, ser lírico não exclui a possibilidade de 
também ser poético.  
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ANEXOS - FIGURAS 
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Figura 2 
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Figura 4 
 

 
Figura 5 
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ANEXOS - POEMAS 

 

 

O MAR E O CANAVIAL  

 

O que o mar sim aprende do canavial: 

a elocução horizontal de seu verso; 

a geórgica de cordel, ininterrupta, 

narrada em voz e silêncio paralelos. 

O que o mar não aprende do canavial: 

a veemência passional da preamar; 

a mão-de-pilão das ondas na areia, 

moída e miúda, pilada do que pilar.  

 

*  

 

O que o canavial sim aprende do mar; 

o avançar em linha rasteira da onda; 

o espraiar-se minucioso, de líquido, 

alagando cova a cova onde se alonga. 

O que o canavial não aprende do mar: 

o desmedido do derramar-se da cana; 

o comedimento do latifúndio do mar, 

que menos lastradamente se derrama. 
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A EDUCAÇÃO PELA PEDRA  

 

Uma educação pela pedra: por lições; 

para aprender da pedra, freqüentá-la; 

captar sua voz inenfática, impessoal 

(pela de dicção ela começa as aulas). 

A lição de moral, sua resistência fria 

ao que flui e a fluir, a ser maleada; 

a de poética, sua carnadura concreta; 

a de economia, seu adensar-se compacta: 

lições da pedra (de fora para dentro, 

cartilha muda), para quem soletrá-la.  

 

* 

 

Outra educação pela pedra: no Sertão 

(de dentro para fora, e pré-didática). 

No Sertão a pedra não sabe lecionar, 

e se lecionasse, não ensinaria nada; 

lá não se aprende a pedra: lá a pedra,  

uma pedra de nascença, entranha a alma. 
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O URUBU MOBILIZADO 

 

Durante as secas do Sertão, o urubu, 

de urubu livre passa a funcionário. 

O urubu não retira, pois prevendo cedo 

que lhe mobilizarão a técnica e o tacto, 

cala os serviços prestados e diplomas, 

que o enquadrariam num melhor salário, 

e vai acolitar os empreiteiros da seca, 

veterano, mas ainda com zelos de novato: 

aviando com eutanásia o morto incerto, 

ele, que no civil quer o morto claro. 

 

2. 

 

Embora mobilizado, nesse urubu em ação 

reponta logo o perfeito profissional. 

No ar compenetrado, curvo e conselheiro, 

no todo de guarda-chuva, na unção clerical, 

com que age, embora em posto subalterno: 

ele, um convicto profissional liberal. 
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TECENDO A MANHÃ 

 

Um galo sozinho não tece uma manhã:  

ele precisará sempre de outros galos.  

De um que apanhe esse grito que ele  

e o lance a outro; de um outro galo  

que apanhe o grito de um galo antes  

e o lance a outro; e de outros galos  

que com muitos outros galos se cruzem  

os fios de sol de seus gritos de galo,  

para que a manhã, desde uma teia tênue,  

se vá tecendo, entre todos os galos. 

 

2. 

 

E se encorpando em tela, entre todos,  

se erguendo tenda, onde entrem todos,  

se entretendendo para todos, no toldo  

(a manhã) que plana livre de armação.  

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo  

que, tecido, se eleva por si: luz balão. 
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CATAR FEIJÃO  

 

Catar feijão se limita com escrever: 

joga-se os grãos na água do alguidar 

e as palavras na folha de papel; 

e depois, joga-se fora o que boiar. 

Certo, toda palavra boiará no papel, 

água congelada, por chumbo seu verbo: 

pois para catar esse feijão, soprar nele, 

e jogar fora o leve e oco, palha e eco.  

 

2.  

 

Ora, nesse catar feijão entra um risco: 

o de que entre os grãos pesados entre 

um grão qualquer, pedra ou indigesto, 

um grão imastigável, de quebrar dente. 

Certo não, quando ao catar palavras: 

a pedra dá à frase seu grão mais vivo: 

obstrui a leitura fluviante, flutual, 

açula a atenção, isca-a como o risco. 
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NUM MONUMENTO À ASPIRINA 

 

Claramente: o mais prático dos sóis, 

o sol de um comprimido de aspirina: 

de emprego fácil, portátil e barato,  

compacto de sol na lápide sucinta. 

Principalmente porque, sol artificial, 

que nada limita a funcionar de dia, 

que a noite não expulsa, cada noite, 

sol imune às leis de meteorologia, 

a toda hora em que se necessita dele 

levanta e vem (sempre num claro dia): 

acende, para secar a aniagem da alma, 

quará-la, em linhos de um meio-dia.  

 

*  

 

Convergem: a aparência e os efeitos 

da lente do comprimido de aspirina: 

o acabamento esmerado desse cristal, 

polido a esmeril e repolido a lima, 

prefigura o clima onde ele faz viver 

e o cartesiano de tudo nesse clima. 

De outro lado, porque lente interna, 

de uso interno, por detrás da retina, 

não serve exclusivamente para o olho 

a lente, ou o comprimido de aspirina: 

ela reenfoca, para o corpo inteiro, 

o borroso de ao redor, e o reafina. 
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PARA A FEIRA DO LIVRO 

 

Folheada, a folha de um livro retoma 

o lânguido vegetal de folha folha, 

e um livro se folheia ou se desfolha 

como sob o vento a árvore que o doa; 

folheada, a folha de um livro repete 

fricativas e labiais de ventos antigos, 

e nada finge vento em folha de árvore 

melhor do que o vento em folha de livro. 

Todavia, a folha, na árvore do livro, 

mais do que imita o vento, profere-o: 

a palavra nela urge a voz, que é vento, 

ou ventania, varrendo o podre a zero. 

 

* 

 

Silencioso: quer fechado ou aberto, 

Incluso o que grita dentro, anônimo: 

só expõe o lombo, posto na estante, 

que apaga em pardo todos os lombos; 

modesto: só se abre se alguém o abre, 

e tanto o oposto do quadro na parede, 

aberto a vida toda, quanto da música, 

viva apenas enquanto voam as suas redes. 

Mas apesar disso e apesar do paciente 

(deixa-se ler onde queiram), severo: 

exige que lhe extraiam, o interroguem 

e jamais exala: fechado, mesmo aberto. 


