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A CENOGRAFIA NA CRIAÇÃO DA NARRATIVA EM FILMES DE TERROR: UMA 

ANÁLISE DOS FILMES CISNE NEGRO E SUSPIRIA 

 

Cibelle de Almeida Paiva Ribeiro  

Henry Dayvson da Silva Oliveira 

Paulo Fonseca Medeiros Filho¹ 

 

Resumo: Responsável por desempenhar um papel fundamental na comunicação 

entre ambientes a cenografia, que transforma espaços em cenários para espetáculos 

teatrais ou cinematográficos, é abordada nesta monografia enquanto se é analisada 

a sua importância na construção da narrativa de filmes de terror com teor psicológico 

e sobrenatural, examinando sua estética de produção cênica, e como o design de 

cena e a direção de arte auxiliam na sua composição. A análise é feita através das 

obras cinematográficas Cisne Negro (2010) que tem como protagonista Nina, uma 

bailarina lidando com a uma dupla dualidade ainda não explorada e as pressões e 

desgastes ocasionados pela busca obsessiva da perfeição, levando-a, a um fim 

caótico. E Suspiria – A dança do medo (2018) utiliza da dança para auxiliar sua 

narrativa, trazendo a perspectiva de Susie Bannion, que carrega o sobrenatural como 

forma de espetáculo de dança e todas as suas metamorfoses simbólicas. Para 

agregar com esse estudo, foi realizada uma pesquisa sobre a importância da 

cenografia em obras cinematográficas, sobre a cenografia em espetáculos de dança 

e todos os seus efeitos, o estudo sobre o terror e o medo, e sobre a sua cenografia 

principal em filmes de terror. 

Palavras chaves: cinema de horror, cenografia, cisne negro, suspiria. 
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INTRODUÇÃO 

O medo é uma das maiores fontes de matéria-prima para o cinema. As 

narrativas que se utilizam dele para difundirem uma história, seja para a literatura ou 

para o cinema, podem apresentar várias descrições para o termo. Na ficção, a 

essência do medo é de caráter psicológico, e sua definição mais famosa veio 

justamente do pai da Psicanálise, Sigmund Freud, que ele apresenta no seu ensaio 

“Das unheimliche”, de 1919, a figura d’O estranho, onde ele debate que o horror vem 

de um lugar desconhecido das nossas próprias mentes.  

O filme é um produto, onde as ideias apresentadas no papel se transformam 

em algo concreto. No cinema, as produções de terror e suspense consegue despertar 

no público as mesmas sensações inquietantes descritas pelo médico, e por isso o 

terror psicológico é um subgênero que consegue fascinar os espectadores. A 

utilização do medo como um portal para um mundo mais vulnerável, mas que ao 

mesmo tempo consegue ser um espelho de acontecimentos da vida real, consegue 

então criar uma identificação com o público, já que é algo que todos sentem ao menos 

uma vez na vida. Nogueira (2012) fala da incerteza dos filmes desse gênero, e do seu 

papel nevrálgico, onde o medo se transforma em terror, causando um elevado 

nervosismo no espectador. As transmutações dos nossos medos através das 

películas impulsionam as técnicas cinematográficas tanto termos de linguagem quanto 

em sua produção. 

Uma das áreas mais significativas que estudamos acerca dos filmes desse 

gênero é a cenografia. Em A Linguagem Cinematográfica, Martin Marcel (1990) nos 

fala que “a imagem por si própria está carregada de ambiguidade quanto ao seu 

sentido, de polivalência significativa”. A estética das produções cinematográficas é um 

ramo que acabou se propagando bastante ao longo do tempo, e com o crescimento 

dessa ferramenta, se tornou indispensável para a construção do enredo, atribuindo 

sentido, valor e criando uma comunicação simbólica, e geralmente silenciosa, entre a 

película e o público. 

O propósito principal desta monografia é criar uma discussão e investigação 

sobre as formas que a direção de arte e cenografia participam na construção narrativa 

de filmes de terror, em dois filmes, Cisne Negro (2010) e Suspiria - A Dança do 

Medo (2018), que por conta de seu teor perturbador criaram controvérsias em muitas 

dos críticos, tanto especializados, quanto do público em geral. Os principais motivos 
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para a escolha dos filmes a serem analisados foram o seu enfoque na dança como 

uma linguagem cinematográfica focada na criação de tensão e suspense.  

No decorrer do trabalho, questões serão compreendidas, como: O que é terror 

psicológico? Por que existe o fascínio pelo medo? Qual é a participação da cenografia 

em filmes de terror? Como a cenografia atua e consegue ser entendida pelo imaginário 

do público? Como foram construídas as cenografias de espetáculo no filme? Qual a 

concepção visual dos filmes e como a cenografia ajudou a construí-la?  

Posteriormente, será executado as análises das produções escolhidas, em dois 

capítulos separados, onde será discutido as formas de direção de arte e sua estrutura, 

a cenografia utilizada como uma ferramenta de apoio na composição da obra, a 

semiótica e seus símbolos silenciosos e como eles são associados à narrativa. A 

metodologia que será usada neste artigo consistirá na coleta de dados, fundamento 

teórico, consultas de livros e artigos especializados no assunto, e um estudo por meio 

de recorte de cenas e narrativas das produções escolhidas, onde será destacado 

cenas e passagens específicas para contribuir com a exploração do tema a ser 

debatido e sua representação. Apesar desse projeto ser um estudo a respeito do papel 

da cenografia de filmes de terror, e toda a sua importância para produções 

cinematográficas, porém dando ênfase em terror psicológico, a proposta não tem a 

intenção de fazer conclusões ou decretos a respeito desse conteúdo, mas sim, 

despertar um debate sobre a importância da concepção da direção de arte e sua 

utilização nesse gênero. 
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1 CENOGRAFIA 

Segundo Bahiana (2012) o “cinema é uma arte empírica”, ou seja, se apoia em 

práticas vividas, em conhecimentos diários, e não em fórmulas e teorias. A plateia 

sinaliza suas reações de satisfação ou rejeição ao que está sendo mostrado em tela 

de diversas formas, e o cenário, além de estar servindo às necessidades básicas da 

cena, deve criar esse primeiro impacto visual que vai passar toda a carga emocional 

da história, sendo uma das áreas mais importantes de uma película. De acordo com 

a autora, a precisão estética de um cenário é um dos pontos mais eloquentes de um 

filme, por ser um ambiente vivo, repleto de ideias e metáforas visuais.  

Podemos afirmar que o cinema também é linguagem, pois ele opera com a 

imagem dos objetos e não com objetos em si (MARCEL,1990). Essa imagem constitui 

o elemento de base da linguagem cinematográfica. Sendo assim, um dos elementos 

mais poderosos do cinema é como ele se manifesta diante dos olhos do público, e 

como essa imagem entra no cérebro das pessoas. A cenografia trabalha com a 

criação da atmosfera do filme, adequando essa linguagem visual aos diferentes 

momentos da história, e materializando metáforas visuais que possam criar uma 

conexão com os espectadores (Bahiana, 2012). A linguagem cenográfica tem como 

intenção causar alguma sensação ou impacto no seu público.  

No livro Cenografia, Mantovani (1989) comenta que a cenografia é um ato 

criativo, e esse pensamento ainda é adotado nos dias de hoje, já que tem a priori 

intenção de organizar visualmente o lugar teatral para que seja estabelecido a relação 

cena/público. Portanto, o cenário, sendo fruto desse ato criativo, deve traduzir essa 

intenção, logo, só podendo ser analisado dentro do contexto específico da montagem 

teatral encenada. Para entendermos a importância da cenografia no cinema, 

precisamos entender como o cenário foi criado e como foi o seu processo.  

O termo “cenografia” pode ser encontrado em antigos textos gregos, um dos 

exemplos, seria em A Poética de Aristóteles. Skenographie, onde skené, significa 

cena, e graphein, pode ser traduzido como escrever, pintar, desenhar etc., que servia 

para demonstrar embelezamentos da skené. Posteriormente, foi encontrada também 

uma designação em textos em latim — De Architectura de Vitrúvio —, como 

Scenographia. Esse termo era usado, possivelmente, para definir nos desenhos uma 

noção de profundidade. Na época do Renascimento, os textos do autor ao serem 

traduzidos, a expressão passou a ser usada para denominar os traços em perspectiva 

e notadamente os traços em perspectiva do cenário teatral (MANTOVANI, 1989). 
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A autora reforça que a cenografia é uma composição e um espaço 

tridimensional, chamado de Lugar Teatral. O termo “lugar teatral” era utilizado para 

retratar o local onde é apresentado o espetáculo teatral, e onde se estabelece a 

cena/público, enquanto a palavra “teatro”, significava o edifício teatral. Apesar do 

espetáculo poder ser apresentado em qualquer lugar, “o lugar teatral é composto pelo 

lugar do espectador e pelo lugar cênico — onde o ator atua e acontece a cena” 

(MANTOVANI, 1989). 

 

1.1 A HISTÓRIA DA CENOGRAFIA 

O teatro é tão velho quanto a humanidade, segundo Margot Berthold, em seu 

livro, História Mundial do Teatro (2001). “Do ponto de vista da evolução cultural, a 

diferença essencial entre formas de teatro primitivas e mais avançadas é o número de 

acessórios cênicos à disposição do ator para expressar sua mensagem” (BERTHOLD, 

2001). Com caráter religioso, o teatro, em seus primórdios, era uma forma de culto 

aos antigos deuses e forças da natureza, e com isso, podemos traçar o 

desenvolvimento da humanidade como civilização através do teatro. 

 

Para o historiador de teatro, um estudo das formas pré-históricas revela 
paralelos sinóticos que o seduzem a traçar o desenvolvimento da 
humanidade mediante o fenômeno do "teatro". Conquanto nenhuma outra 
forma de arte possa fazer essa reivindicação com mais propriedade, é 
também verdade que nenhuma outra forma de arte é tão vulnerável à 
contestação dessa reivindicação. (BERTHOLD, 2001, p. 02) 

 

O teatro ocidental se originou na Grécia Antiga, por volta de VII e VI A.C. e suas 

representações eram ao ar livre. Os primeiros teatros foram construídos em madeira 

durante esse período, e apenas depois que começaram a ser feitos em pedra, em 

formatos concêntricos e circulares. Como dito anteriormente, Berthold (2001) diz que 

o teatro inicialmente tinha um caráter religioso, e seus festivais e encenações, onde 

suas primeiras peças consistiam em diálogos e parábolas, tendo o objetivo de 

homenagear as colheitas ou os deuses antigos. O local não havia divisões do público 

em classes sociais; na sua estrutura, podemos apontar o orkhêstra, círculo central que 

atuava o coro, o kôilon, que era onde os espectadores assistiam à peça, uma espécie 

de anfiteatro em degrau que envolvia o círculo central, o proskênion, círculo central 

onde os atores atuavam, e, por último, a skené, uma parede maior que o diâmetro do 

círculo central, onde ficavam as entradas e saídas para os atores (MANTOVANI, 1989). 
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Imagem 1: Teatro Grego. Fonte: site Toda Matéria 

Mantovani (1989) ressalta a diferença entre o teatro grego e o romano, onde 

ao contrário do teatro grego, o romano não tinha caráter religioso e sua entrada e a 

distribuição do público dependia da classe social do indivíduo, onde os melhores 

lugares eram para quem era mais privilegiado. As encenações aconteciam em um 

edifício fechado, onde o círculo principal se transforma em um semicírculo e o seu 

anfiteatro, onde os espectadores se encontram, acompanhava esse formato 

hemicíclico. Suas peças tinham um caráter mais divertido, e tinha o objetivo de levar 

prazer e entretenimento à plateia. 

 
           Imagem 2: Teatro Olímpico de Vicenza. Fonte: site UNIRIO.BR 

De acordo com Mantovani (1989), a redescoberta da perspectiva é um grande 

marco da época e de extrema importância. Já que, através dela se “representa a 

terceira dimensão em um plano bidimensional”. A perspectiva foi a grande paixão do 

Quattrocento (Século XV). Ao ideal humanista da harmonia do universo correspondeu 

a sistematização matematicamente precisa da arte e da ciência, a construção de um 

equilíbrio harmonioso entre o detalhe e o todo (BERTHOLD, 2001). A autora comenta 

que Vitrúvio explicava o formato que um teatro deveria ter, de acordo “com o 
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comprimento do diâmetro da área mais baixa e partindo de seu centro, um círculo 

possa ser descrito e, dentro dele, quatro triângulos equilaterais e equidistantes”.  

Jacques Aumont (1990) comenta sobre o espaço representado, em que do 

ponto de vista perceptivo, o espaço refere-se à percepção visual e à visão háptica, a 

percepção ligada ao tato e aos movimentos do corpo, onde a segunda é que nos dá 

o essencial de nosso “sentido do espaço”, e a vista aprecia sempre o espaço em 

virtude de sua ocupação por um corpo humano móvel. O autor continua afirmando 

que “a representação do espaço nas imagens planas só pode reproduzir alguns 

desses traços de visão do espaço, em particular, (...) os relativos à profundidade”. 

No livro A Imagem, Jacques Aumont (1990), fala um pouco sobre a geometria 

da perspectiva: 

 
A perspectiva é uma transformação geométrica, que consiste em projetar o 
espaço tridimensional sobre um espaço bidimensional (uma superfície plana) 
segundo certas regras, e de modo a transmitir, na projeção, uma boa 
informação sobre o espaço projetado; de maneira ideal, uma projeção 
perspectiva deve permitir que se reconstitua mentalmente os volumes 
projetados e sua disposição no espaço. As regras dessa transformação são 
muito variáveis, e existe, geometricamente falando, uma grande quantidade 
de sistemas perceptivos, pelo menos potenciais. (AUMONT, 1990, p. 213) 

 

Ao olhar para o plano apresentado, o espectador tem a ilusão de que esta 

terceira dimensão existe realmente no plano bidimensional. A perspectiva utilizada no 

Renascimento é central, ou seja, com um único ponto de fuga para onde convergem 

as todas as linhas (MANTOVANI, 1989). Aumont (1990) afirma que “a perspectiva é 

um sistema centrado, cujo centro corresponde quase automaticamente à posição de 

observador humano”. A experiência visual é dinâmica. O que uma pessoa percebe 

não é apenas um arranjo de objetos, cores e formas, movimentos e tamanhos 

(RUDOLF, 1980). Os pintores da época retratavam a natureza em suas pinturas de 

cenário, agora em perspectiva, e, assim, instituindo novas representações de espaço 

cartesiano em formas bidimensionais. Ou seja, podemos entender que as 

perspectivas presentes nesses cenários tentavam ajudar ou até mesmo treinar o olhar 

do espectador para onde era o foco da cena. 

A partir do século XVI em diante, os teatros em palácios assumiram 

importância, do ponto de vista da história cultural, como também da arquitetura 

(BERTHOLD, 2001). As perspectivas agora tinham o objetivo de ampliar ilusoriamente 

o espaço cênico onde estava ocorrendo a peça. O Teatro Farnese de Parma que teve 

sua inauguração em 1628, tinha um edifício um pouco diferente. O prédio foi projetado 



15 

 

e construído por Giovanni Batista Aleotti, arquiteto da corte Ferrara, e tinha a 

capacidade em torno de 4 mil pessoas. Haviam enormes escadarias para abrigar um 

grande número de pessoas mais seletas, como a corte e seus convidados, enquanto 

a plateia era livre na praça (MANTOVANI, 1989). O Teatro Elisabetano é considerado 

um fenômeno distinto da sua época, e tem um grande papel na história da cenografia. 

Até a construção dos primeiros edifícios teatrais, os espetáculos eram apresentados 

nos salões dos palácios, lugares improvisados ou abertos. O The Theatre foi um dos 

primeiros teatros a serem criados em 1576, idealizado pelo ator James Burbage que 

se baseou em lugares abertos como os pátios das tavernas. O edifício teatral eram 

uma construção simples, com uma grande área, que tinham como composição três 

andares, com o palco no fundo superior e a plateia. 

Apenas em meados do século XIX, com o estudo da história da arte e dos 

estilos arquitetônicos, que o vocábulo “cenografia” passou a ser utilizado como uma 

diferenciação do cenário teatral de uma simples decoração de ambiente. A cenografia 

deixa de ser um mero elemento decorativo, de apoio aos atores, para fazer parte do 

conjunto do espetáculo. Com isso, também muda a relação entre esses cenários e os 

atores. (MANTOVANI, 1989). Ratto (1999) destaca que a “cenografia é o espaço eleito 

para que nele aconteça o drama ao qual queremos assistir. Portanto, falando de 

cenografia, poderemos entender tanto o que está contido num espaço quanto o 

próprio espaço”. A cenografia não é autônoma e independente, mas parte do todo. Os 

princípios da época buscavam a unidade na concepção de cada cena e do espetáculo. 

Cada elemento tem que ser pensado e estar interligado. Mantovani (1989) conta que 

o cenário é subordinado à ação e ao texto dramático, pois existe uma relação dinâmica 

do ator com o cenário. Ao ser aprimorada, a cenografia passou a transmitir mensagens 

aos espectadores. Com a chegada da luz artificial, ficou propício o escurecimento da 

plateia, e assim, a atenção do público foi totalmente direcionada para o palco 

(MANTOVANI, 1989). 

O espectador tem uma capacidade de intuição que lhe permite ir além da 
visualidade proposta pelo espetáculo que está sendo apresentado. O 
comportamento desse espectador é equivalente ao de um leitor que, 
seguindo as descrições literárias de um romance (...) imagina e “vê” o que 
está sendo narrado como se os lugares e os espaços nos quais os “heróis” 
estão agindo estivessem à sua frente. (RATTO, 1999, p. 24) 
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Ratto (1999) ainda afirma que a identificação nesse caso é de suma 

importância para a conexão do espectador com a história a ser contada. O cenógrafo 

passa a ter importância, pois é ele que cria a cenografia, acompanhando a execução 

dos cenários pelos cenotécnicos, pintores ou outros profissionais. Com o início do 

século XX, a sociedade exaltava o progresso das máquinas, a fotografia passou a ser 

uma linguagem artística, a imprensa se tornou uma potência e o cinema uma indústria 

que viria a modificar o comportamento das pessoas. (MANTOVANI, 1989). Com toda 

essa mudança, a arte também se encontrava em movimento, então novas vanguardas 

começaram a surgir, e algumas delas tiveram um grande destaque para a cenografia. 

O Movimento Futurista surge em 1909 na Itália e domina o resto da Europa, é 

o movimento que inova a relação entre o público e o artista. Prampolini, em 1915, no 

Manifesto da Cenografia Futurista, fala que a cena deve viver a ação teatral na sua 

síntese dinâmica, deve exprimir, como o ator exprime e vive em si mesmo de maneira 

imediata, a alma da personagem concebida pelo autor. Mantovani (1989) informa que 

o autor afirmava como a cenografia devia fazer parte do espetáculo, ser tão dinâmica 

como o é a ação teatral, onde as cores deveriam suscitar nos espectadores valores 

emotivos. Foi nessa época em que a luz se tornou um personagem. 

O Expressionismo surgiu como uma ruptura com o passado, sendo um “estado 

de espírito” e atingindo todas as linguagens artísticas com sua nova visão de mundo. 

O movimento propôs que a cenografia olhasse além da superfície das coisas, em que 

a realidade compreendesse o sentir, onde o artista criasse a partir desses dados. Os 

cenários não deveriam mais que transmitir ao espectador este “sentir e interpretar do 

artista” (MANTOVANI, 1989). A autora também pontua que não existe um estilo 

expressionista para os cenários, que não existia estilo em se falar em cenografia, pois 

não existiam fórmulas que pudessem ser aplicadas e cada espetáculo era único. Os 

cenógrafos expressionistas rejeitavam tudo que era supérfluo. O espaço cênico não 

tem limites: ele se multiplica pela dimensão do texto e de suas personagens (RATTO, 

1999). Já o Construtivismo rejeitou todas as tendências figurativas, e se utilizou de 

elementos geométricos e estabeleceu planos tanto na horizontal quanto na vertical. A 

cenografia se tornou uma obra abstrata, por isso o palco passou a ser organizado 

através de volumes e planos, onde a tridimensionalidade é ressaltada: a 

horizontalidade, a verticalidade e a profundidade (MANTOVANI, 1989). 

Depois que a II Guerra Mundial, a sociedade sofreu grandes mudanças, e 

passou a ser chamada de Sociedade do Espetáculo (MANTOVANI, 1989). Nas 
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décadas de 60 e 70, Peter Brook, diretor e cenógrafo inglês, foi reconhecido pelas 

suas propostas de cenários mais simples, onde o palco está praticamente nu, apenas 

com objetos essenciais. Não necessariamente para atrair a atenção do espectador, 

mas indicando a ação do drama. Em, O Teatro e seu Espaço, o autor conta que “os 

cenários e os figurinos podem, às vezes evoluir durante os ensaios ao mesmo tempo 

que evolui o resto do espetáculo”. Com o crescimento do cinema, a cenografia 

também se tornou parte fundamental de todos os projetos. Mantovani (1989) afirma 

que cada um dos espetáculos — Cinema, ópera, balé etc. — é diferente, tendo 

propostas e objetivos diferentes, cada um possuindo uma linguagem específica. 

Assim, como elemento diferentes, a cenografia também tem propostas e objetivos 

adequados a cada espetáculo.  

 

1.2 CENOGRAFIA PARA ESPETÁCULOS DE DANÇA 

 “Cenografia é o entreato do espaço, do tempo, do movimento e da luz no palco”, 

a frase dita pelo designer de paisagens Josef Svoboda, consegue demonstrar a 

importância da cenografia para a arte. A cenografia é parte fundamental de qualquer 

produção artística, onde ela precisa do cenário para sustentar o seu posicionamento 

e discurso. A primeira impressão que o público tem de uma apresentação teatral, seja 

em palcos convencionais ou alternativos, é a composição do espaço cênico (SILVA, 

2007). Em Introdução às Grandes Teorias do Teatro (1990), Jean Jacques 

reconhece que o canto, a dança, as acrobacias têm tanta importância quanto a 

atuação dramática. Silva (2007), ainda reafirma que independente da natureza do 

trabalho, seja uma encenação de uma forma literária como uma tragédia clássica, ou 

em forma musical, como uma ópera, ou, ainda, a montagem de espetáculos que vão 

se basear em imagem e som, como é o caso de espetáculos de dança, principalmente 

ballet clássico e da dança contemporânea, o design e o cenário apropriado de cena 

deve sempre enfatizar a ação no palco. Gianni Ratto (1999) explica esse espetáculo 

como uma dimensão estética:  

 

A cenografia e o figurino têm uma vantagem sobre os outros aspectos do 
espetáculo que, uma vez acabado, é irrepetível: o projeto, o desenho, o croqui 
sobrevivem, mas, por estarem separados do espetáculo propriamente dito, 
assumem as características das artes plásticas; admiramos então, se for o 
caso, a elegância de uma gravura, a criatividade de uma roupa, a beleza 
pictórica de uma prancha: quer dizer, criamos uma memória fictícia do que 
talvez possa ter sido um espetáculo e emprestamos ao TEATRO uma 
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dimensão estética, suporte de seus valores poéticos e históricos. (RATTO, 
1999, p. 60) 

 

              
                             Imagem 3: Royal Opera House – The Nutcracker 

  

Conceber cenários para um espetáculo de dança é diferente de concebê-los 

para os de arte dramática (MANTOVANI, 1989). O espetáculo é conhecido como um 

trabalho em conjunto com a união entre música, pintura e coreografia. Segundo a 

autora, o resultado é um quadro onde os corpos dos bailarinos são pinceladas leves 

e transparentes que se movimentam. Com isso, entendemos que a cenografia para 

espetáculos, principalmente de dança, é de extrema importância pois ocorre uma 

interação entre o cenário e a movimentação dos dançarinos, podendo enriquecer a 

metáfora da obra. O público está em frente aos elementos que definem o espaço, e, 

muitas vezes, o tempo da ação, tanto de forma realística quanto simbólica (SILVA, 

2007).  

Jean-Georges Noverre, bailarino e professor de balé francês do século XVIII, 

ocupou um grande destaque na história da dança e é conhecido por escrever um 

conjunto de cartas sobre a dança na sua época. No livro Noverre: cartas sobre a 

dança de Mariana Monteiro, a autora conta que o bailarino faz a comparação: 

 

Um balé é o quadro, a cena é a tela, os movimentos mecânicos dos figurantes 
são as cores; se me permitis, direi que suas fisionomias são o pincel, o 
conjunto e a vivacidade das cenas, a escolha da música, o cenário e o figurino 
são o seu colorido; enfim o compositor é o pintor. (NOVERRE apud 
MONTEIRO, 2006, 185) 

 
 

Nessa sua primeira carta, Noverre fala sobre a concepção de que a arte da 

dança era uma imitação da natureza. Com isso, o público criará uma relação interativa 

e de entendimento com o espetáculo, e isso terá acontecido graças a cenografia da 

apresentação. 
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A função básica dessa composição é, então, localizar, elucidar e identificar 
visualmente a ação num ambiente que trará significado aos elementos 
dramáticos do trabalho escolhido, enfatizando o tema, o enredo e o ambiente 
emocional. (SILVA, 2007, p. 21) 

 
 

O movimento é o componente principal da linguagem da dança e que por isso, 

deslocamos sua definição restrita ao corpo humano para redimensioná-lo à cena que 

é construída com vários tipos de informações e características próprias, conseguem 

se integrar em um movimento onde todas as informações cênicas dialogam entre si 

(SAMPAIO, 2011). Toda a concepção cenográfica para espetáculos de dança precisa 

atender a algumas especificidades, pois o espaço cênico vai ser definido a partir de 

certos padrões da coreografia utilizada. O cenário precisa oferecer espaço vazio para 

que os dançarinos tenham possibilidades de movimentação em todas as direções. No 

caso, o Ballet Clássico, mais do que a Dança Moderna ou Contemporânea, tem como 

objetivo fazer o corpo do bailarino crescer em cena e tornar-se livre. O cenógrafo então 

vai precisar ajudar a criar toda a ilusão de liberdade e amplidão. A terceira dimensão 

vai se revelar através do movimento dos dançarinos, dando assim, volume e dinâmica 

ao espaço do cenário (SILVA, 2007). 

Silva (2007) continua dizendo que a partir do momento que as danças 

populares foram trazidas para a França e Itália no século XV, a dança começa a tomar 

novos moldes de espetáculo. Um dos exemplos é O Ballet Comique de la Reine Louise 

encenado em 1581 com um grande acervo de cenário, com um telão pintado 

representando o palácio e jardins; carruagens formidáveis, carros alegóricos e 

florestas montadas atravessando todo o espaço. Tudo isso, com uma tendência para 

o exagero, tendo a ação intercalada com dança, música e poesia. Em ballets como O 

Lago dos Cisnes, O quebra-nozes e Giselle, observamos ambientes com 

características mais fictício, lagos encantados, florestas misteriosas e reinos 

sombrios.  

Uma das grandes “conquistas” do teatro foi a chegada da eletricidade e, 

percebemos que, principalmente, nos espetáculos de dança a luz é parte fundamental 

da peça, ela é uma linguagem. Ratto (1999) já atestava que a iluminação teatral tinha 

duas preocupações: mostrar e interpretar. O objetivo era fazer com que o público 

pudesse ver o que o espetáculo estava apresentando e, do que estavam vendo, a 
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plateia recebesse uma solicitação que complementasse o que estavam vendo e 

ouvindo. 

 

Para iluminar um espetáculo nós atuamos com dois elementos fundamentais: 
o material técnico posto à nossa disposição e a nossa criatividade. Iluminar 
é, antes de mais nada, um ato intuitivo que corresponde ao de um artista 
plástico cuja palheta foi por ele escolhida ou a ele eventualmente imposta. 
(RATTO, 1999, p. 93) 
 
 

 
                     Imagem 4: Pina Bausch, Orpheus and Eurydice. Fonte: anothermag 

 
 

A luz enquanto elemento cênico faz parte da composição, mas não interfere no 

espaço da dança, pelo contrário, o define e amplia. Para a coreografia, a iluminação 

fornece o clima desejado, delimita espaços e pode definir cenas como muita precisão 

(SILVA, 2007). 

A pesquisadora Ciane Fernandes, em seu livro O Corpo em Movimento 

(2002), conta que o início do século XX apresentou uma revolução estética que 

rompeu a barreira entre as artes em movimentos como o Dada e a Bauhaus, 

originando a dança moderna como uma rebelião contra o tecnicismo do balé clássico. 

Um grande marco para os espetáculos foi o nascimento dos Ballets Russos, tanto na 

dança, quanto nas artes plásticas e no teatro. A utilização das cores vivas era uma 

festa para os olhos dos espectadores, além da riqueza dos figurinos e a perfeição dos 

bailarinos. Eram conhecidas por conta da sua coreografia, que ousava através dos 

gestos e movimentos. Na Belle Époque, o público procurava esquecer a civilização e 

encontrava no exótico uma possibilidade de fuga passageira da vida cotidiana 

(MANTOVANI, 1989). A dança pós-moderna norte-americana foi se tornando mais 

técnica e especializada e a dança contemporânea foi crescendo num processo que 

criou uma capacidade de fazer agitar o novo, de gerar uma movimentação 
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desconhecida (FERNANDES, 2002). O movimento tinha como propósito ir de 

encontro aos padrões ideais estabelecidos à sociedade. 

Com a chegada da tecnologia, podemos perceber o enriquecimento da 

cenografia no âmbito da dança com a utilização de vídeos projetados no cenário e 

sobre os dançarinos. Também temos os cenários que vão se modificando durante a 

peça, que vão se constroem e desconstroem de acordo com a história a ser contada. 

Silva (2007) articula que a composição de cena causa um grande impacto visual, seja 

ela arquitetada pela escolha ou manipulação de objetos, elementos cênicos, recursos 

de outras artes como a fotografia, o vídeo, iluminação, cenários construídos ou 

adaptados, constituindo um elemento de identificação do espaço e do tempo da peça, 

estabelecendo o clima e a ambientação psicológica para o tema a ser passado. 

A criação de um cenário de espetáculos de dança deve compreender a 

comunicação visual e expressá-la para o público. O autor Jacques Aumont (2001) 

conta que a produção de imagens jamais é gratuita, e desde sempre, as imagens 

foram fabricadas para determinados usos. Se deve examinar as razões essenciais da 

produção das imagens: a que provém da vinculação, da imagem em geral como 

domínio do simbólico, o que faz com que a imagem esteja em mediação entre o 

espectador e a realidade. A cenografia estabelece metáforas que ajudam a enriquecer 

a obra, e também revelam uma visão de mundo (Silva, 2007). 

 

1.3 CENOGRAFIA PARA O CINEMA 

No livro A Estética do Filme, Jacques Aumont (1999) expressa que “um dos 

traços específicos mais evidentes do cinema é ser uma arte da combinação e da 

organização”. Ou seja, um filme sempre vai mobilizar uma quantidade de imagens, 

sons e de inscrições gráficas em organizações e proporções variáveis. A sétima arte, 

como o cinema é conhecido, tornou-se aos poucos uma linguagem; em outras 

palavras, podemos dizer que é um processo de conduzir uma narrativa e de propagar 

ideias. Com isso, entendemos que o cinema transformou-se num meio não só de 

comunicação, como também de informação e propaganda, e isto não diminui a sua 

qualidade de arte (MARTIN, 1990). Coli (1981) manifesta dizendo que a arte instala-

se no mundo por meio do aparato cultural que envolve os objetos, como o discurso, 

local, atitudes, entre outros. O cinema é uma forma de linguagem definida por esse 

sistema de signos destinados à comunicação.  
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O principal objetivo do cinema deve ser retratar as emoções (XAVIER, 1983). 

Nele podemos notar que a realidade e a fantasia são opostas que se completam 

essencialmente. Isso também acontece na linguagem visual que deve estar interligada 

a linguagem cenográfica para que esta passe a fazer sentido. A cenografia no cinema 

evoluiu bastante com o tempo, e percebemos que ela é muito mais do que apenas 

uma “decoração” de fundo. O cenário é o elemento mais visível de toda a produção, 

e, por isso, pode ser usado para transmitir visualmente certas particularidades da 

narrativa. Ao ser elaborada, apresenta para a plateia novas noções sobre o contexto 

da história ou personagens, além de expressar os sentimentos e localizar no tempo e 

espaço. 

Segundo PIZZATO (2008), o público constrói o significado do filme. O 

significado que um filme tem para o público não é uma tradução do significado que o 

diretor deu-lhe, mas uma construção que o envolve, os conhecimentos prévios do 

espectador e seus objetivos. Todo filme tem uma identidade visual. Iluminação, 

figurino, cenários, efeitos visuais, todo esse conjunto forma o seu visual, 

consequentemente, da direção de arte. Esse departamento é que vai coordenar os 

cenários, trajes, objetos de cena, com o clima geral do filme e a temperatura emocional 

de cada momento (BAHIANA, 2012). Esses elementos são essenciais para a 

construção tanto da história quantos dos personagens desse universo que está sendo 

apresentado, manifestando assim, sentimentos ou indicando circunstâncias futuras, 

sendo assim, um instrumento poderoso da linguagem cinematográfica. 

O desenvolvimento da direção de arte está diretamente relacionado com o 

modo que o cinema foi evoluindo. Os irmãos Lumière, são conhecidos como pais do 

cinema, pois em 1985, com a invenção do cinematógrafo — um equipamento de 

fotografia e projeção —, o primeiro filme foi exibido ao público. A Chegada do Trem 

na Estação (L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat, 1985) causou espanto na época 

de sua apresentação, e era apenas um vídeo curto de caráter documental, com 

imagens do cotidiano, sem nenhuma ligação a um fator estético ou narrativo. A única 

forma de cenário conhecida era a teatral, então um dos principais pioneiros da direção 

de arte e efeitos visuais no cinema foi George Méliès, um ilusionista e cineasta 

francês, que percebeu uma grande oportunidade nessa nova invenção da época. 

Méliès foi responsável por criar o primeiro estúdio e produtora de filmes da história, 

onde construiu os primeiros cenários para ambientar os seus enredos (COUSINS, 

2013). Eram cenários um tanto achatados e irreais, sem muita profundidade, e 
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pintados pelo próprio francês. O filme mais lembrado e de muita importância até os 

dias de hoje é Viagem à Lua (Le Voyage dans la Lune, 1902), de apenas 14 minutos, 

onde elaborou uma nave e todo o cenário. O cineasta produziu mais de 500 filmes em 

seu estúdio com cenários diferentes e muitos foram inspirados em truques de 

ilusionismo. 

 

                   
                                  Imagem 5: Viagem à Lua (1902). Fonte: Intofilm 

 

Porém, devido a vários problemas técnicos e estéticos da época, a direção de 

arte e a cenografia ainda eram modestas. Até 1908, a câmera era imóvel, e isso 

limitava muito os criadores da época, seus cenários eram muito parecidos com os do 

teatro, já que eram criados apenas para aquele determinado plano. O nascimento do 

cinema como arte data o dia em que os realizadores começaram a deslocar o aparelho 

de filmar em determinadas cenas, como mudanças de planos, e por consequência, a 

montagem passou a existir (MARTIN, 1990). Foi também com Méliès que vimos a 

primeira movimentação de câmera, fazendo a aproximação de um plano, onde a 

máquina fazia o papel dos olhos do espectador. Aos poucos, os aparelhos foram 

sendo adaptados e com isso os cenários também tiveram que ser ajustados e 

melhores aproveitados. Nesse mesmo ano, sombras começaram a ser usadas na 

iluminação dos filmes, dando mais profundidade à imagem fotográfica (COUSINS, 

2013). 

 

O cinema, então, marcou o cruzamento sem precedentes desses fenômenos 
da modernidade. Tratava-se de um produto comercial que era também uma 
técnica de mobilidade e efemeridade. (...) Era uma forma de representação 
que foi além do impressionismo e da fotografia, encenando movimentos reais, 
embora estes nunca pudessem ser (e ainda hoje não são) mais do que a 
progressão serial de fotogramas fixos. Era uma tecnologia destinada a 
provocar respostas visuais, sensuais e cognitivas nos espectadores que 
estavam começando a se acostumar aos ataques de estimulação. 
(CHARNEY; SCHWARTZ, 2004, p.27) 
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O cinema foi se estruturando, e a direção de arte foi acompanhando esse 

movimento. O desenvolvimento das histórias como narrativa, também teve um papel 

importante na evolução da cenografia, já que os ambientes começaram a criar cenas 

e realizar efeitos que eram impossíveis no teatro. Ratto (1999) conta que a cenografia 

do cinema assim como do teatro, deve muito à arte dos grandes mestres da pintura; 

grandes nomes como Rafael, Rembrandt, Caravaggio, etc., influenciaram nas 

composições de planos históricos, em suas imagens elaboradas, na iluminação, nos 

personagens, de diretores como Griffith, Bergman, Demille, entre outros. 

 

 
           Imagem 6-7: A esq: O Gabinete de Dr. Caligari (1920). A dir: Metropolis (1927) 

 

Um dos movimentos mais importantes para a direção de arte foi o 

expressionismo alemão, no final do século XIX. O cinema estava buscando mostrar 

problemáticas da sociedade e trazer uma reflexão. O Gabinete do Dr. Caligari (Das 

Cabinet des Dr. Caligari, 1920) é um filme expressionista, dirigido por Robert Wiene, 

um dos primeiros filmes de terror da época, sendo uma metáfora ao totalitarismo do 

governo da época, onde o Dr. Caligari é o controlador país, e Cesare, outro 

personagem, é o povo manipulado. O cenário criado onde se passa a história é bem 

peculiar e expressa bastante o sentimento dos personagens, e consequentemente, 

do povo alemão. Observamos um contraste forte entre preto e branco, linhas tortas, 

paisagens com distorções e vários pontos de fuga, uma oposição entre luz e sombras 

e um cenário completamente irreal. Outro filme da mesma vertente e que traz um 

grande argumento para a sociedade é Metrópolis (Metropolis, 1927), do diretor Fritz 

Lang. O filme é marco da cenografia, e sua “cidade fictícia” ainda é usada como 

referência. O cenário foi criado com o imaginário futurista, com uma arquitetura 

marcada por prédios monumentais, arranha-céus, sendo baseada em Nova Iorque. 

Do outro lado, nos Estados Unidos, Hollywood começava a se consolidar como 

mercado, e agora começando a exportar filmes para todo o mundo. As filmagens em 
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locações externas tornaram-se mais complicadas e barulhentas, então a criação de 

grandes estúdios e o desenvolvimento de estilos próprios, marcou esse período na 

história do cinema (COUSINS, 2013). O diretor de arte tinha a incumbência de produzir 

cenários com grande apelo visual, e que se encaixassem dentro de um orçamento 

definido. Um dos filmes essenciais para o período, criado dentro de grandes estúdios 

em Hollywood foi E o Vento Levou… (Gone with the Wind, 1939) que utilizou vários 

recursos, sendo um deles a cor, Technicolor, ainda muito pouco usada no cinema. 

Seu diretor de arte, William Cameron Menzies, recebeu um prêmio especial da 

Academia, por conta deste feito, sendo tido até hoje como referência na cenografia. 

Na década de 1940, surgiu no país do cinema Noir, e teve seu período áureo 

até o final da década de 1950. Esse gênero tem algumas características visualmente 

bem identificáveis como, a fotografia em preto e branco, altamente contrastada, ainda 

com influências do expressionismo alemão. Os acontecimentos ocorrem em áreas 

urbanas, contribuindo para os eventos dramáticos que ocorrem, e conta uma metáfora 

do universo social e moral: traição, crime, cinismo, entre outros (NOGUEIRA, 2012). 

Os filmes contam com alguns arquétipos, nele podemos encontrar o anti-herói, 

indeciso entre o bem e o mal, e a femme fatale, uma mulher sensual e sempre 

impecavelmente vestida, impulsiva e manipuladora. Um exemplo é Crepúsculo dos 

Deuses (Sunset Boulevard, 1950) do diretor Billy Wilder, vencedor de três Óscares. 

Segundo Farina & Perez (2006) durante quarenta anos o cinema esteve 

praticamente reduzido ao preto e branco, então quando o cinema começou a integrar 

cor em sua captação trouxe também a realidade do ambiente. A cor cinematográfica 

tem função e implicações psicológicas no cenário e desenrolar da história (MARTIN, 

1990).  A coloração está diretamente relacionada com os sentimentos humanos, ao 

mesmo tempo que sobre influência da cultura, torna-se símbolo. Além da estética, as 

cores ajudam a fixar a emoção transmitida em tela, influenciando o público a entender 

o universo do personagem (FARINA & PEREZ, 2006). 

Uma grande evolução para a cenografia da era, foi a chegada dos filmes de 

ficção científica no final da década de 60. Esse gênero é um dos que mais utilizam os 

artifícios da cenografia e dos efeitos visuais, para causar um impacto e fascinar o 

público. Um dos filmes mais aclamados da época foi 2001: Uma Odisseia no Espaço 

(2001: A Space Odyssey, 1968), dirigido por Stanley Kubrick, que trouxe uma estética 

bastante diferenciada e que ainda é uma referência de filmes do gênero. O filme conta 

uma visão futurista, que mostra a evolução do homem desde a pré-história até sua 
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vida no espaço, e ganhou Oscar de melhores efeitos especiais, sendo considerado 

um dos melhores filmes já feitos. O filme é conhecido por criar uma experiência única 

para o espectador, o diretor queria que a plateia se sentisse realmente no espaço.  

 

                   
                                Imagem 8: 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968) 

 
 

“O cenário é um pano de fundo para a história”, afirma Couto (2004). A evolução 

das tecnologias de efeitos visuais e manipulação das imagens teve sua influência no 

design e cenografia do filme. Bahiana (2012) fala que a possibilidade de criar 

ambientes que vão servir as necessidades práticas do filme e também das criativas é 

uma tarefa muito complexa.  

 

Um cenário deve servir tanto às necessidades mais básicas das cenas - 
permitir a movimentação segundo a marcação do diretor e as propostas do 
roteiro - quanto criar um impacto visual que vai nos passar toda a carga 
emocional da história. (BAHIANA, 2012, p.51) 

“Do ponto de vista formal, um filme é uma sucessão de pedaços de tempo e de 

pedaços de espaço” (BURCH, 1981). O autor ainda explica que o espaço que está 

aparecendo dentro da tela, além de configurar a identidade visual, pode ser 

manipulado para comunicar visualmente alguns aspectos da narrativa. Couto (2004) 

declara que o componente mais visível do conjunto visual do filme é o que delimita e 

define o espaço da ação, nesse caso, o cenário, e que ele funciona como uma espécie 

de “âncora” para outros elementos. Bahiana (2012), em seu livro Como ver um filme, 

dá o exemplo do castelo da Fera em A Bela e a Fera de Jean Cocteau (1946), 

desenhado por Lucien Carré e Christian Bérard, onde metaforicamente é uma caixa 

de Pandora de símbolos oníricos tão potentes que ainda são referência mais de meio 

século depois. A autora ainda reforça que o cenário, além de tudo deve acomodar os 

habitantes “invisíveis”, mas que são essenciais para a equipe, como câmeras, 
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microfones e os operadores. “Um ambiente cinematográfico construído com 

inteligência, sensibilidade e criatividade é, em todos os aspectos, um ambiente vivo”. 

 

          
                 Imagem 9: Alice no País das Maravilhas (2010). Fonte: Revista Galileu 

 
 

Com a evolução da tecnologia e da manipulação de imagens, cenários e 

mundos novos começaram a ser criados digitalmente, sem precisar da criação 

manual. O uso do Chroma key, um efeito visual onde se coloca uma imagem sobre a 

outra, por meio de anulamento de uma cor padrão, geralmente, o verde, se tornou 

cada vez mais frequente para a indústria, por conta do seu baixo custo e sua 

praticidade. Essa técnica é constantemente, mas não exclusivamente, utilizada em 

filmes de fantasia, onde cenários fantásticos podem passar a existir, como é mostrado 

na imagem 9, o filme Alice no País das Maravilhas (Alice in Wonderland, 2010), onde 

praticamente todo o cenário foi constituído por computação gráfica.  

Não apenas de cenários vive a cenografia, também é pensado em toda a 

composição visual, inclusive dos personagens. Um personagem bem-desenhado fala 

com os espectadores antes que o ator abre a boca. As primeiras impressões são 

essenciais, e em um filme, onde tem apenas 120 minutos, em média, para criar 

universos, cenários, figurinos, tudo na composição visual de um personagem deve 

nos dizer quem ele é (BAHIANA, 2012). A cenografia cria metáforas visuais e a 

atmosfera da narrativa. Um dos elementos mais poderosos do cinema é como ele 

manifesta diante dos olhos do espectador, tudo aquilo que o cérebro cria enquanto 

dormimos.  
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2 O TERROR NO CINEMA 

O thriller - que tem como principais vertentes, o suspense e o terror - lida com 

a emoção mais básica, mais primordial para os seres humanos e a mais absoluta: o 

medo (BAHIANA, 2012). O terror é como uma caixa de Pandora, onde há uma troca 

com o espectador, com todos os seus medos trazidos à tona e as sensações são 

amplificadas ao máximo. Ao observarmos o dicionário Aurélio (2004), a significação 

de terror pode ser definida como: uma característica do que é terrível ou também, um 

estado de grande pavor. O escritor conceituado Stephen King (2007), conta sua visão 

do terror como forma de arte:  

 

O terror é arte? Nesse segundo nível, o trabalho do terror não é nada senão 
arte; ele alcança o estatuto de arte simplesmente porque está procurando 
alguma coisa para além do artístico, algo que precede a arte: está procurando 
pelo que eu chamaria de pontos de pressão fóbica. A boa história de terror 
vai se embrenhar no seu centro vital e encontrar a porta secreta para a sala 
que você acreditava que ninguém além de você conhecia. (KING, 2007, p. 
14) 

 

Ann Radcliffe (1764-1823), escritora de romances góticos históricos foi uma 

das primeiras a apontar a diferença entre o terror e o horror, sendo o terror a 

expectativa, o sentimento de medo que antecede alguma experiência, como se 

esperássemos algo para acontecer, uma ameaça. Já o horror, palavra derivada do 

latim "horrere”, é o sentimento de repulsa, aversão, e choque depois de determinada 

experiência traumática, também podendo ser uma junção entre o terror e a repulsa, 

mas que geralmente ambos andam interligados. O primeiro, é mais ligado ao 

psicológico, enquanto o segundo é mais ligado a repulsão, o enojo.  

No entanto, além de presente no cinema, o gênero do terror sempre teve um 

grande impacto na sociedade desde os tempos antigos, como no texto Alegoria da 

Caverna, presente no livro A República (379 a.c.) do filósofo Platão. Nesta obra, 

podemos observar a escuridão que nos aprisiona como seres humanos, com o medo 

do desconhecido e a possibilidade de libertação dessas trevas, desse mundo de 

ilusão.  Para Platão, o mundo material está dentro da caverna, onde os homens se 

escondem, onde tudo não passa de sombras da realidade. E que o homem só vai 

conseguir enxergar a luz quando sair da prisão que é a caverna, e for para a fora, 

onde é o mundo das ideias. Filmes como Matrix (Matrix, 1999), O Labirinto do Fauno 

(El Laberinto del Fauno, 2006) e Ilha do Medo (Shutter Island, 2010) são alguns 
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exemplos de obras cinematográficas conhecidas que retratam o mito da caverna, 

como uma forma manipulada da realidade.  

Os gêneros cinematográficos são um campo amplo e bastante diverso. Os 

gêneros, resumidamente, são uma classificação que nos permite estabelecer relações 

de semelhança ou identidade entre diversas obras, contendo características parecidas 

como as narrativas ou as temáticas. Alguns dos aspectos abordados nos filmes para 

dividi-los em categorias são a tipologia de personagens, os padrões narrativos, a 

época dos acontecimentos, elementos cenográficos e iconográficos, princípios 

estilísticos, e entre diversos outros essenciais para a caracterização (NOGUEIRA, 

2012). O cinema de horror surgiu em meados do final do século XIX e começo do 

século XX, teve evolução constante ao crescimento do cinema. Segundo o site 

horrorfilmhistory o primeiro filme de terror narrativo também pertence ao visionário 

George Méliès, A Mansão do Diabo (Le Manoir du diable, 1896), o filme é um curta-

metragem de apenas 2 minutos, com vários elementos clássicos de horror como, 

demônios, bruxas, caldeirões e fantasmas aparecendo e desaparecendo como 

fumaça. O curta foi feito com a intenção de entreter os espectadores e não causar 

medo ou emoções negativas. David Skal, crítico e mestre em horror do século XX, 

conta em seu livro Hollywood Gothic (2004), que maioria dessas histórias tem 

antecedentes mitológicos e literários, onde horrores e monstros da antiguidade se 

encontram na ficção popular do século XIX e que no século XX, através dos meios de 

comunicação, essas histórias foram sendo melhoradas com monstros maiores e 

melhores, então naturalmente os filmes foram ficando mais caros e assim foi se 

desenvolvendo novas tecnologias para a criação do terror. 

A década de 60/70 foi um período em que nasceram vários clássicos do cinema 

de terror. Ainda que o gênero tenha estabelecido uma ‘fórmula’ mediante os filmes 

europeus, através do expressionismo alemão, o grande estouro dos filmes desse 

gênero veio com a estreia de O Exorcista (The Exorcist, 1973), do diretor William 

Friedkin, com 10 indicações ao Oscar —  vencendo o de Melhor Roteiro Adaptado e 

Melhor Som, algo difícil para o gênero —, e quase meio milhão de dólares nas 

bilheterias da época. A crítica mostrou um filme controverso, com temas religiosos e 

polêmicos, mudando a visão do público para histórias desse meio, notando que o 

investimento poderia ter grandes chances de um bom retorno. Outras películas como 

O Bebê de Rosemary (Rosemary's Baby, 1968), de Roman Polanski e Carrie — A 

Estranha (Carrie, 1976) de Brian de Palma, colocaram o gênero de cabeça para 



30 

 

baixo. Coletivamente, o terror é modo de lidar com questões individuais, da época e 

da sociedade. Bahiana (2012) afirma que “A presença do mal (...) é tornada mais real 

pela banalidade ao seu entorno, despido de teias de aranha, trovoadas e sombras, 

revelado à luz plena de ambientes cotidianos. 

Nogueira (2012), afirma em seu livro Manuais do cinema II - Gêneros 

Cinematográficos que “o thriller é um dos gêneros onde a tensão dramática se torna 

mais forte e onde as expectativas narrativas mais são desafiadas”.  O filme de terror 

é provocante, e tenta suscitar necessariamente o medo, tentando gerar algum efeito 

emocional no seu público, pela repulsa, choque, horror e entre outras sensações 

nefastas. O apelo e o fascínio para o espectador, provêm da incomodidade e do 

desconforto que provoca neste. Ironicamente, o público encontra o seu prazer no seu 

próprio sofrimento. Na Poética, Aristóteles defende que “o medo é a dor que sentimos 

quando antecipamos a presença do mal”. A fala do filósofo considera que as melhores 

tragédias escritas na época eram as proporcionadas pelo medo, já que provocavam 

uma melhor catarse. Essa teoria descreve a experiência de purgação dos medos 

através da contemplação estética. Por meio do filme de terror, o observador 

experimenta esse sofrimento, juntamente com os personagens e suas dificuldades, 

porém escusando-se aos seus padecimentos, mantendo uma distância segura 

(NOGUEIRA, 2012). 

Ao falarmos da subcategoria de terror conhecida como terror psicológico ou 

suspense (porém, não apenas restrito a esse gênero), encontramos um terror mais 

“higienizado”, que segue mais pela linha da tensão do que da exibição exageradas de 

mortes ou monstros, como é no caso dos filmes gore. O terror não poderia ficar 

vinculado apenas com monstros e o sobrenatural, mas também a humanidade. Sendo 

um dos gêneros mais apreciados pelo público, a centralidade narrativa e dramática da 

vítima é colocada como centro do filme, e o espectador é convidado a se identificar 

com ele, visto que a história muitas vezes é contada através do ponto de vista do 

personagem principal. Portanto, a tensão dramática se torna mais forte e as 

expectativas são mais desafiadas, onde o protagonista se encontra em uma espécie 

de labirinto dentro da sua própria mente, perdido numa espécie de deriva 

incrementada com suas próprias angústias, e consequentemente, passando isso para 

o observador (NOGUEIRA, 2012). O filme pede a parceria do espectador, e com isso, 

lhe dá sinais que são necessários para esse diálogo entre eles, por meio de códigos 

próprios (BAHIANA, 2012). Esses símbolos, não são necessariamente metáforas, 
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mesmo que algumas tenham concepções semelhantes. Marcel (1990) observa que “A 

realidade que aparece na tela é o resultado de uma percepção subjetiva do mundo, a 

do realizador”. 

Frequentemente se disse que o cinema era uma técnica do imaginário. O 

imaginário, uma capacidade mental pertencente a todos os seres humanos, é descrita 

pelo escritor Gilbert Durand (2012) como um “conjunto de imagens e relações de 

imagens que constituem o capital pensado do homo sapiens”. O autor fomenta teorias 

do filósofo Jean-Paul Sartre em que o imaginário é retratado como exemplo 

significativo da acuidade essencial da consciência humana. 

 

É o que nos faz compreender que a classificação sartríana “dos modos 
diversos do imaginário, que se limita aos caracteres lógicos e 
superficialmente descritivos das motivações imaginárias, não reconhece mais 
que as intenções pobremente batizadas intenções de “ausência”, de 
“afastamento”, de “inexistência”. Sartre, cedendo uma vez mais ao que 
podemos chamar de Ilusão semiológica, subordinada às classes de 
motivação imaginária às classes de experiência perceptiva ou da prevenção 
lógica. O que é necessário para substituir o determinismo de tipo causal que 
a explicação utiliza nas ciências da natureza, é encontrar um método 
compreensivo das motivações. (DURAND, 2012, p. 32) 

 

A imagem mostrada no filme está afetada por uma constante sensorial e 

emotiva que nasce das próprias condições através das quais transcreve a realidade 

para o público (MARCEL, 1990). Essas simbologias encontradas em diversos filmes, 

porém, em grande escala no gênero do terror, causam um grande impacto no seu 

espectador, pois seus significados são maiores do que eles aparentam, sendo um dos 

principais recursos para representações psicológicas. É de extrema importância como 

as histórias estão sendo contadas: com todas as sensações amplificadas ao máximo 

(BAHIANA, 2012). Mesmo que o gênero tenha enredos muito repetitivos, é quase 

impossível ir à um cinema, e não ver um filme do tipo em cartaz.  

 

2.1 O MEDO 

A emoção mais antiga e forte da humanidade é o medo (LOVECRAFT, 1973). 

Ele é um dos mais primários sentimentos que podemos ser acometidos. Ninguém 

sabe ao certo quando foi originado, todavia, surgiu muito antes da literatura ou do 

cinema, já que através dos séculos, várias lendas monstruosas foram passadas de 

boca em boca e ainda permanecem vivas nos nossos sonhos até hoje. Através dos 

mitos ou dos antigos contos infantis, o medo era usado para alertar e ensinar a 
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população, pois funciona como uma advertência para algum perigo e aflora o instinto 

de proteção.  

H.P. Lovecraft, autor de diversas obras na literatura do terror gótica, fala sobre 

o paradoxo do horror, em seu livro O Horror Sobrenatural na Literatura (1973), ao 

denominar o medo cósmico fundamental para as histórias do gênero. O medo cósmico 

é uma mistura não só de medo, mas também de repugnância moral e maravilhamento. 

O autor trabalhava e explorava muito a psique dos seus personagens através do 

medo. Quando a curiosidade está atrelada a esses outros sentimentos, Lovecraft 

(1973) afirma o surgimento de um “composto de aguda emoção e de provocação 

imaginativa, cuja vitalidade deve necessariamente durar tanto quanto a própria raça 

humana”. 

 

O único teste do realmente estranho é simplesmente esse – se é ou não 
provocada no leitor uma profunda sensação de terror e de contato com 
esferas e poderes desconhecidos; uma atitude sutil de escuta assombrada, 
como se ouvisse o rufar de asas negras ou arranhar de vultos exteriores na 
fronteira extrema do universo conhecido.  (LOVECRAFT, 1973, p. 16) 

 
 

Para King (2007), o psicológico parece ter uma parcela no interesse humano 

pelo medo, pois as pessoas inventam esses horrores para ajudar a suportar os 

horrores reais.  

 

As melodias das histórias de terror são simples e repetitivas, e são melodias 
de ruptura e desintegração (...), mas um outro paradoxo é que o 
extravasamento ritualizado dessas emoções parecem trazer as coisas de 
volta a um estado mais estável e construtivo novamente. (...) Nós inventamos 
horrores para nos ajudar a suportar os horrores verdadeiros. (KING, 2007, p. 
21) 

 
 

O cinema e a psicanálise estão mais intrínsecos do que poderíamos imaginar, 

principalmente no gênero do terror. Mas qual seria a sua relação? Sigmund Freud 

trouxe de volta o cenário filosófico, onde através de metáforas conseguimos entender 

o funcionamento da nossa vida psíquica, as razões reprimidas do nosso corpo e 

espírito. Mesmo que o criador da psicanálise nunca tenha falado propriamente sobre 

o cinema em seus textos, conseguimos fazer um cruzamento entre ambos os 

assuntos (MACHADO, 2014). Freud explica o sonho como um cenário que é composto 

por imagens, no qual se narra uma história de desejos e dos interditos em relação aos 

quais a pessoa se mascara, e, com isso, conseguimos ver uma semelhança com o 
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público que senta no cinema para assistir a um filme. O cinema exige dos 

espectadores uma disponibilidade, uma vulnerabilidade, ficando a mercê do estímulo 

mostrado, quase como uma hipnose. Então percebemos que o espectador não 

“assiste” ao filme e sim o vive, como uma vivência próxima à sonho.  

Ao falar em Freud, não podemos deixar de citar o seu texto Das Unheimliche, 

traduzido como O Inquietante (1919) como uma ligação aos filmes de terror e ao 

medo propriamente dito. O Inquietante relaciona-se ao que é terrível, ao que desperta 

angústia e horror, e como o termo não é utilizado em um sentido determinado, também 

equivale ao angustiante. O psicanalista fala que no dicionário de língua alemã, de 

Daniel Sanders, heimlich significa pertencente à casa, não estranho, familiar etc., 

unheimlich seria utilizado como um antônimo, ou seja, tudo que deveria permanecer 

secreto, oculto, mas que apareceu. 

 

A palavra alemã unheimlich é evidentemente o oposto de heimlich, heimich, 
vertraut (doméstico, autóctone, familiar), sendo natural concluir que algo é 
assustador por não ser conhecido e familiar. E. Jentsch limitou-se a esse 
vínculo do inquietante com o novo, o não familiar. Para ele, a condição 
essencial para que surja o sentimento do inquietante é a incerteza intelectual. 
O inquietante seria sempre algo em que achamos desarvorados, por assim 
dizer. Notamos facilmente que essa caracterização é incompleta, e 
procuramos ir além da equação inquietante = não familiar. (FREUD, 1919, p. 
331-332) 

 

Muito falamos que O Inquietante pode remontar traumas à vida psíquica infantil, 

e na compulsão de repetição vinda dos impulsos instintuais. A análise desses casos 

é levada à antiga concepção do animismo, que Freud (1919) caracterizava por 

“preencher o mundo com espíritos humanos, pela superestimação narcísica dos 

próprios processos psíquicos, a onipotência dos pensamentos e a técnica da magia”. 

Ou seja, na evolução do indivíduo, cada um passa por uma fase correspondente a 

esse animismo dos primitivos. 

No caso dos filmes de terror, muitas pessoas acham inquietante tudo que se 

relaciona com a morte, cadáveres, com o retorno dos mortos, e entre outros assuntos 

relacionados, transformando-os em algo amedrontador.  O efeito inquietante é 

frequentemente atingido quando a fronteira entre a fantasia e a realidade é 

desvanecida, quando nos vemos de encontro a algo real que até então víamos como 

ficção. O silêncio, a solidão e a escuridão são três exemplos de fatores que podem 

ser inquietantes e estão ligados diretamente a uma angústia pessoal. Em outros 
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casos, como em filmes com caráter de terror psicológico, o inquietante pode ter origem 

em algum problema psicológico como uma epilepsia ou loucura, e também, uma 

pessoa viva pode ser inquietante quando é atribuída a más intenções (FREUD, 1919).  

Outro termo utilizado para explicar um fenômeno mais recorrentes em filmes 

de terror, especialmente em terror psicológico, é a figura do Duplo. Otto Rank, em seu 

texto Der Doppelgänger (1914), traduzido para O Duplo (2013) fala sobre o 

surgimento de pessoas consideradas idênticas, que tem a aparência igual, “sósia”, e 

que tem um vínculo sobre o personagem principal. Essa duplicação do Eu, ou 

substituir um Eu pelo outro, serve à auto-observação e de mesmo modo, à autocrítica, 

onde essa ideia do duplo vem como uma metáfora para o narcisismo. 

King (2007) expressa sobre o terror na vida real como “ uma emoção contra a 

qual se luta (...) sozinho. É um combate travado nos recantos secretos do coração”. 

O autor continua falando os sonhos de terror são uma maneira de extravasar esse 

desconforto. Em Dança Macabra, King (2007) também exemplifica porque os filmes 

de terror são tão atrativos, mesmo que causem medo em seu público: 

 

O terror nos atrai porque ele diz, de uma forma simbólica, coisas que teríamos 
medo de falar abertamente, aos quatro ventos, ele nos dá a chance de 
exercitar (veja bem: exercitar, e não exorcizar) emoções que a sociedade nos 
exige manter sob controle. O filme de terror é um convite para entregar-se a 
um comportamento delinquente, antissocial - cometer atos de violência 
gratuita, ter condescendência com nossos sonhos pueris de poder, nos 
render aos nossos medos mais covardes.  (KING, 2007, p. 37) 

 

Voltando à Tragédia da Poética, Aristóteles fala sobre O Medo Trágico, sendo 

o medo mais profundo, que acometem os heróis nas suas provações como aquilo que 

nos dá pena de ver acontecer com os outros, sendo assim Bahiana (2012) faz as 

perguntas: “o que não podemos suportar perder de modo algum? O que mais amamos 

e valorizamos a tal ponto que a antecipação de sua perda deflagra o medo absoluto, 

o medo profundo, o medo trágico? ” Horror, terror, medo, pânico são as emoções que 

levantam barreiras entre as pessoas, as separam da multidão, condenando-as a 

solidão, e nos faz sentir impotentes diante de grande poder. 

 

2.2 A CENOGRAFIA NOS FILMES DE TERROR 

Inúmeras são as fontes de inspiração acerca da formação das imagens 

cinematográficas de horror, pois, as produções são constituídas por uma série de 
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elementos visuais que procuram tanto estimular a curiosidade quanto prender a 

atenção do público. Para isso, o cenógrafo utiliza das mais diversas formas e símbolos 

para entregar algo coeso e que faça parte tanto da identidade do filme, quanto que 

possa acrescentar uma mensagem em sua narrativa. Filmes do gênero terror são 

conhecidos por seus cenários bem marcantes, por exemplo, uma mansão mal-

assombrada, como A Mansão Bates em Psicose (Psycho, 1960), um hotel isolado 

nas montanhas como em O Iluminado (The Shining, 1980), ou até mesmo, uma 

floresta lendária onde um grupo de jovens se perde como no filme A Bruxa de Blair 

(The Blair Witch Project, 1999).  

Para Xavier (1983) a cena que desperta o interesse certamente transcende a 

impressão de objetos distantes e em movimento. O autor conta que devemos 

acompanhar o filme com a cabeça cheia de ideias, pois o que é passado através da 

tela deve conter significado, despertar vestígios de experiências anteriores e assim 

mobilizar os sentimentos e emoções do público, além de gerar pensamentos e 

conduzir a atenção para o elemento principal, que é a ação. No gênero de terror e 

suspense, a junção harmônica entre imagem, iluminação, bem com a cenografia em 

destaque, costuma ter muitas das representações implícitas, podendo abrir portas 

para numerosas interpretações variando de espectador para espectador (MARTIN, 

1990). Xavier (1983) fala sobre a condução do olhar do público, “tudo o que mexe com 

os instintos naturais, tudo o que provoca esperança, medo, entusiasmo, indignação 

ou qualquer outra emoção forte assume o controle da atenção”. Dessa forma, 

entendemos que a dimensão estética do filme, especialmente o de terror, é crucial 

para captar o foco do público.  

O expressionismo alemão foi um estilo artístico com forte influência de 

formação para a imagem do terror no cinema até os dias de hoje. Nascido nos horrores 

da guerra, os cineastas tinham a necessidade refletir nas suas obras os horrores 

vividos e assim, conseguir soltar os fantasmas do imaginário. Com seu auge na 

década de 1920, o movimento mostrava, através da arte, a realidade através de 

formas distorcidas, de uma forma “antirrealista”, com um caráter fortemente 

sociopolítico. Outro motivo para os cenários serem pouco verdadeiros era a 

compensação de falta de recursos para a cenografia e direção de arte. Os mais 

famosos filmes da época que fizeram história foi O Gabinete do Dr. Caligari (1919) 

e Nosferatu: Uma Sinfonia do Horror (Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens, 

1922), do diretor F.W. Murnau, onde ambos exploraram a representação subjetiva da 
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angústia através de sua arquitetura distorcida e cenários sombrios. Os filmes dessa 

época ficaram conhecidos por seus cenários foras do padrão e também das atuações 

peculiares, por conta do seu sucesso, alguns diretores americanos incorporaram suas 

técnicas em diversas produções de Hollywood. 

             
             Imagem 10-11: A esq: Nosferatu (1922), a dir: O Fantasma da Ópera (1925) 

 
 

Podemos notar algumas semelhanças padrões na estética visual de Nosferatu, 

filme expressionista — sendo um roteiro de adaptação de Drácula de Bram Stoker, 

com O Fantasma da Ópera (The Phantom of the Opera, 1925), baseado no livro de 

mesmo nome, que foi feito nos Estados Unidos. O figurino escuro com capas e ternos 

elegantes, desde essa época começou a ser vinculado aos monstros em geral, porém, 

com um forte apelo aos vampiros; a caracterização da maquiagem dos vilões como 

criaturas sobrenaturais, com grandes deformações ou transformações em outros 

seres; o jogo de luz e sombra que era usado em um cenário antigo de castelo 

medieval, para garantir um efeito dramático na cena; muitas dessas características e 

elementos foram transformadas em modelos estilísticos e signos que se perpetuam 

até os dias de hoje e que nos fazem tremer de horror. Durante esse período 

conturbado, narrativas com monstros, loucuras e insanidades eram muito exploradas 

pelo cinema, e sua cenografia não estava preocupada em mostrar o belo e harmônico 

e sim causar uma sensação desagradável e de estranheza para o seu público, 

causando uma relação entre a história e o espectador. 

O desejo de ir ao cinema pressupõe, portanto, não apenas uma 
disponibilidade pura e simples para se deixar sugestionar pela impressão da 
realidade, mas uma forma de se relacionar com essa realidade alucinatória, 
forma essa que poderíamos definir ao mesmo tempo como voyeurista e 
narcisista, porque nela o sujeito “espia” a intimidade do outro pelo viés da 
tela, enquanto seu corpo inerte se projeta imaginariamente na intriga e passa 
a vivenciar o filme como se fosse o seu sujeito. A identificação do espectador 
com os personagens da trama é poderosa no cinema, diríamos que quase 
inevitável, porque o modo de enunciação da imagem cinematográfica 
pressupõe sempre um observador presente, um sujeito da visão, cuja 
identidade o espectador assume. (MACHADO, 2014, p. 38) 
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Nogueira (2012) afirma que a caracterização dos personagens é de extrema 

relevância, pois irá adquirir, na narrativa da trama, contornos de especial 

complexidade, passando informações para os espectadores que não precisam ser 

necessariamente falados e, sim, mostrados. O autor alega “em termos iconográficos, 

este é, seguramente, um dos gêneros mais inventivos, ainda que um conjunto de 

clichês se tenda a estabelecer e permanecer ao longo de um ciclo de filmes 

determinado — como, por exemplo, nevoeiro e as lâminas”. O cinema de terror 

sempre consegue representar e ressignificar muitas das suas histórias. Referências 

antigas de filmes de terror que mantinham essa linha de estética como, Drácula 

(Dracula, 1931), Frankenstein (Frankenstein, 1931) e O Lobisomem (The Wolf Man, 

1941), atualmente ainda servem referências para diversas produções. Diante de 

tantos títulos lançados pela indústria, está cada vez mais difícil criar a atmosfera do 

medo. Se trata de um gênero onde a perspicácia, a crença e a ingenuidade do 

espectador mais são postos à prova (NOGUEIRA, 2012).  

Os vilões são pontos cruciais para os enredos de terror, e suas caracterizações 

e figurinos também são elementos cenográficos que os torna memoráveis na história 

do cinema. Os heróis e os vilões são claramente caracterizados e contrapostos, onde 

exploram muitas vezes às fáceis decodificações semióticas, como a indumentária ou 

a própria fisionomia do personagem (NOGUEIRA, 2012).  

Sendo um dos filmes mais impactantes do gênero, O Massacre da Serra 

Elétrica (The Texas Chainsaw Massacre, 1974) foi eternizado por conta do seu vilão 

e do objeto cênico utilizado para assassinar os personagens: Uma serra elétrica. 

Leatherface, personagem do mal, utiliza uma máscara icônica de pele humana, 

enquanto corre atrás dos mocinhos. A produção que junta cenas de terror psicológico 

e gore, marcou uma nova fase do cinema de horror, o subgênero Slasher, sendo 

explícito, bizarro, e muito sanguinolento. Outro vilão inesquecível pela sua 

caracterização e objetos cênicos é Halloween (Halloween, 1978), onde o serial killer, 

Michael Myers, foge da clínica psiquiátrica e volta a sua cidade natal, a fictícia 

Haddonfield. O assassino se veste com um macacão escuro, uma máscara branca, e 

carrega consigo uma faca afiada pronto para encontrar as suas próximas vítimas. 

Outros filmes que também carregam vilões notáveis são A Hora do Pesadelo (A 

Nightmare on Elm Street, 1984), com o vilão Freddy Krueger, um homem que tem 

marcas de queimadura por todo o corpo, suéter vermelho com preto e garras de metal 
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e também Pânico (Scream, 1996), onde um assassino utiliza uma máscara em forma 

de grito, fazendo alusão ao nome do filme. 

 

 
             Imagem 12-13: A esq: Leatherface (1974), a dir: Assassino do Pânico (1999) 

 

O processo da cenografia procura atender as questões tanto estéticas quanto 

visuais, se preocupando com os acontecimentos da cena. Muitos cenários propícios 

e de fatores determinante em histórias de horror são as cidades onde o enredo se 

passa. Apesar de clichês, as cidades suburbanas são palco de inúmeras narrativas 

do gênero. Marcel (1990) informa que a imagem fílmica passa para o espectador uma 

sensação de realidade, em certos casos tão fortemente para provocar a crença na 

existência do que está sendo passado em tela, portanto um cenário de uma cidade 

pequena e pacata, passa essa impressão de verdadeiro, pois acreditamos estar 

seguros desse mal. Normalmente fictícias, essas “vizinhanças do bem” são sempre 

alvos de psicopatas, serial killers e monstros sobrenaturais. A cenografia deixa claro 

o cenário quieto e pacífico com moradores tranquilos, até toda essa realidade ser 

desconstruída. 

O local onde a história se passa é de extrema importância para a construção 

do enredo e das suas possibilidades como narrativa. Propriedades e construções 

isoladas também são um forte do gênero do medo, sendo uma das formas do cenário 

se tornar também um personagem na história. Em O Iluminado, de 1980, filme é um 

terror psicológico adaptado por Stanley Kubrick de uma obra de Stephen King, se 

passa inteiramente no Hotel Overlook, que fica em uma área de difícil acesso a 

qualquer pessoa de fora. O hotel se transforma no ponto central da trama, causando 

uma desorientação mental no protagonista, o modificando de mocinho para vilão. O 

cenário causa uma sensação de claustrofobia e paranoia para os espectadores, 

transformando-os em hóspedes também. A tipologia arquitetônica foi muito bem 

aproveitada, muito específica e peculiar, servindo de inspiração para diversas 
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produções até hoje, com corredores infinitos, cores fortes, carpetes coloridos e 

labirintos emblemáticos. King (2007) adverte sobre o trabalho do terror se transformar 

em uma dança, uma busca ritmada, em movimento, procurando o lugar onde o 

indivíduo, seja ele espectador ou leitor, viva no seu nível mais primário. O que seria 

mais primário do que o medo? Quando inseridos em um cenário desconhecido, a 

nossa sensação de desconforto aumenta, e nosso instinto começa a falar mais alto. 

 

       
                               Imagem 14-15: Cenas do filme O Iluminado (1980) 

 
 

Um cenário muito utilizado pelas produções de hoje em dia são as florestas e 

locais com grandes vegetações, entrando em harmonia com o desconhecido. A Bruxa 

de Blair (The Blair Witch Project, 1999) é um filme independente que aterrorizou os 

espectadores da época, e que popularizou uma técnica para filmes do gênero que é 

o found footage, mas conhecido como “câmera na mão”. No filme é mostrado três 

estudantes se aventurando em uma floresta, para fazer um documentário sobre a 

lenda de uma bruxa. Locais como floresta e cemitério foram transformados em 

cenários assustadores graças a forma como foram utilizados, a transição entre dia e 

noite passou a impressão de uma imensidão desconhecida através de filme caseiro, 

estimulando o suspense.  Outro exemplo de florestas utilizadas como cenários 

eficazes é o filme O Ritual (The Ritual, 2017), onde um grupo de amigos se aventura 

na Escandinávia, com uma cenografia estimulante ao público pela vista diurna da 

imensa floresta, abordando elementos dos quais não conseguiríamos ver no escuro 

da noite. Ambas as produções que são de diferentes épocas têm formas distintas de 

abordar um mesmo cenário, em circunstâncias muito parecidas, mas com narrativas 

divergentes. 
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                    Imagem 16-17: A esq: A Bruxa de Blair (1999), a dir: O Ritual (2017) 

 
 

Atualmente, com a tecnologia em alta, os efeitos visuais se fazem mais 

presente nas produções, principalmente no terror. Em A Bruxa (The Witch, 2015), do 

diretor Robert Eggers, a cenografia abdicou desses efeitos, apostando em cenários 

sombrios e mórbidos e em uma fotografia diferenciada. O sucesso do filme foi em 

parte devido à equipe de direção de arte, que reconstruíram a visão do século XVII, 

em uma vila dos primeiros colonos ingleses, com a sua devida simplicidade, no 

entanto, muito realista.  

 

                           
                                                                 Imagem 18: A Bruxa (2015) 

 

A simbologia da construção narrativa era voltada para a religiosidade, a crença 

cega e a incompreensão perante o desconhecido e o sobrenatural. O clima pacato 

criado através da arte foi de incômodo e temor, do qual o espectador não conseguia 

distinguir o verdadeiro dos casos de histeria do período. Noel Carroll em seu livro A 

Filosofia do Horror ou Paradoxos do Coração (1999), nos mostra que “as reações 

emocionais dos personagens fornecem uma série de (...) exemplos sobre a melhor 

maneira de como o público deve responder aos monstros da ficção. 

A cenografia faz parte do instrumental do espetáculo (RATTO, 1999). Seja ele 

no teatro, numa apresentação de dança ou em uma tela de cinema. Ela determina não 
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só o espaço em que o drama vai ser apresentado, como define os elementos para se 

a representação visual da história, nos dando características sobre o enredo e 

personagens que vamos assistir. Com o passar dos anos e a evolução do cinema, 

especialmente no gênero de terror, podemos ver o seu desenvolvimento contínuo. 

 

Objetos, imagens, comportamentos podem significar (...), e o fazem 
abundantemente, mas nunca de uma maneira autônoma; qualquer sistema 
semiológico repassa-se de linguagem. A substância visual, por exemplo, 
confirma suas significações ao fazer-se repetir por uma mensagem linguística 
(...), de modo que ao menos uma parte da mensagem icônica está numa 
relação estrutural de redundância ou revezamento com o sistema da língua; 
quanto aos conjuntos de objetos (vestuário, alimentos), estes só alcançam o 
estatuto de sistemas quando passam pela mediação da língua, que lhes 
recorta os significantes (sob a forma de nomenclaturas) e lhes denomina os 
significados (sob a forma de usos ou razões). (BARTHES, 2012, p. 12) 

 

Os cenários construídos ou utilizados para cada cena têm como objetivo recriar 

os pesadelos populares e que passem credibilidade para os espectadores. Em um 

universo simbólico do horror aliado à tecnologia e aos efeitos especiais, os cenários, 

um tanto estereotipados, como casas assombradas, cemitérios malditos e passagens 

secretas, conseguem passar a ideia principal e recriar um universo de forma 

convincente para o público, com uma representação visual que causa efeito imediato.  
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3 CISNE NEGRO 

O dramático O Lago dos Cisnes é uma das peças mais marcantes da história 

do ballet mundial. Tendo sua estreia na Rússia em 1877, o espetáculo é dividido em 

quatro atos, que remontam a história de Odette, uma princesa que foi aprisionada na 

forma de um cisne pelo vilão Von Rothbart. Para que o feitiço seja quebrado, ela 

precisa que um jovem lhe declare o seu amor verdadeiro. A peça já foi reinterpretada 

diversas vezes, tanto no teatro quanto em animações, no cinema sua reprodução mais 

famosa e enigmática é o filme Cisne Negro (Black Swan, 2010), do diretor Darren 

Aronofsky e estrelado por Natalie Portman. O suspense estadunidense trouxe uma 

outra versão da história contada, muito mais sombria onde a protagonista Nina, vivida 

por Portman, é uma bailarina tímida em ascensão prestes a interpretar Odette no 

ballet. O grande problema não é interpretar o cisne branco, e sim o cisne negro, 

sensual e imprevisível, que vai totalmente de encontro a sua personalidade pura e 

inocente. Para superar seus medos, Nina se leva até o limite para conseguir o que 

almeja: a perfeição.  

Muito se discute acerca do gênero do filme, que é classificado como um 

suspense, porém, por existirem mais camadas do que aparenta, causa uma mistura 

de gêneros como, suspense, drama psicológico e horror. O Thriller, ou suspense, vem 

do inglês To Thrill, que significa excitar, categoria que cria histórias que envolve algum 

mistério a ser resolvido, o que não é o caso de Cisne Negro. O filme causa 

desconforto, choque e uma extrema angústia em quem o assiste com cenas simples, 

no entanto, chocantes, de machucados, transformações bizarras e a tentativa de 

distinguir o verdadeiro do irreal. Cisne Negro tem uma gama de interpretações para o 

seu enredo, no entanto, a sua simbologia deixa claro algumas das questões 

apresentadas. A produção não apenas mostra a competição entre artistas, mas todo 

o sacrifício feito por eles para a indústria do entretenimento e o preço a ser pago pela 

fama.  

A cenografia de Tora Peterson, juntamente com o figurino de Amy Westcott, 

constrói o mundo de Nina e sua obsessão, revelando detalhes sobre a trama, 

igualmente como a psique da personagem. Além das 5 indicações ao Oscar, a 

produção ganhou diversos prêmios, entre eles o de Melhor Figurino Contemporâneo 

e Melhor Direção de Arte nos seus sindicatos, fazendo da sua estética uma referência 

em filmes de dança e ganhando exposição em um museu de Los Angeles. “O espaço 

cênico não tem limites: ele se multiplica pela dimensão do texto e de suas 
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personagens”. A frase dita por Gianni Ratto (1999) nos lembra do quanto o cenário 

está interligado com o enredo e também com os personagens. Um necessita do outro 

para que a proposta da história seja levada e entendida pelo público.  

A primeira cena do filme é um sonho de Nina, onde ela dança O Lago dos 

Cisnes. Na figura 19, podemos vê-la no centro de um palco, com um vestido branco 

denotando inocência, onde a escuridão está em volta da personagem, com apenas a 

iluminação sobre a mesma, dando ênfase à dança e, notavelmente, a sua jornada.  

RATTO (1999), fala sobre o cenário vazio, onde ele “está tão carregado de 

potencialidade dramática quanto um livro cujas páginas ainda não tenham sido 

folheadas”. O autor compara a “falta” de cenografia presente em um palco vazio como 

penetrar em um mundo de espelhos quebrados. 

 

 
Imagem 19: Captura do filme Cisne Negro (2010) 

 

 
O grande problema é reunir os fragmentos numa forma lógica e coerente, 
porque as possibilidades são infinitas, as linguagens múltiplas, as teorias 
assustadoras, os temas ilimitados e principalmente porque as personagens, 
que nessas infinitas combinações vão entrar, terão, por sua vez, ilimitadas 
possibilidades de interpretação crítica. (RATTO, 1999, p. 12) 

 

O sonho da personagem pode ser comparado a uma alucinação, como Freud 

contesta. Segundo Freud (1972) apud Machado (2014), a relação com o exterior 

depende da capacidade do indivíduo de distinguir percepções das representações 

mentais, ou seja o que se passa “fora” e o que se passa “dentro” de nós. A escuridão 

em forma de cenário fala sobre essa falta de distinção do real e irreal de Nina. A dança 

entre ela e o vilão, nessa cena, conta ao público previamente o rumo que a história 

vai tomar e o destino da personagem. Ao sermos apresentados a protagonista e o seu 

cotidiano na academia de dança, conseguimos entender um pouco da sua 
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personalidade e motivações através dos elementos distribuídos no cenário e no 

figurino. Nina é uma mulher de vinte oito anos, mas que aparenta muita fragilidade 

infantil devido ao seu relacionamento com sua mãe e o ambiente tóxico em que 

trabalha. Quando escolhida para ser a “Rainha dos Cisnes” na peça, podemos ver a 

transformação da personagem do Cisne Branco para o Cisne Negro, e a criação de 

um alter-ego.  

Vemos o contraste entre a personagem, que no início aparece vestida em tons 

de rosa, branco e um cinza mais claro, com seus colegas da companhia, sempre com 

roupagem mais escura.  

 

  
Imagem 20: Captura do filme Cisne Negro (2010) 

 

A medida que o filme vai ocorrendo podemos notar as mudanças na 

indumentária da protagonista, os tons claros vão desaparecendo e começamos a vê-

la com cores mais escuras, como cinza, preto e marrom, nas cenas finais simbolizando 

sua transformação; como uma forma espelhada entre a história da protagonista e a 

história que ela irá interpretar no espetáculo. O resultado pode parecer sutil para o 

público, mas cria-se uma compreensão silenciosa dos acontecimentos e conflitos 

internos de Nina. Os cenários onde se passam a maior parte da trama são: o estúdio 

de balé e o apartamento da personagem, que de alguma forma, constituem toda a sua 

vida. O estúdio é cinzento, feito de concreto, com ângulos sempre retos, e com tons 

frios, criando uma atmosfera claustrofóbica e até, labiríntica. A câmera sempre se 

move atrás da protagonista, ajudando a criar uma tensão, sempre a seguindo pelos 

corredores, sendo os “olhos do público”, entretanto, também simbolizando uma parte 

dela que se sente observada e seguida, novamente, refletindo esse alter-ego.  
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No cenário do seu apartamento em Nova Iorque, podemos notar a relação de 

Nina com a sua mãe, Erica, uma bailarina aposentada que teve que abandonar a 

carreira para cuidar da filha. A relação das duas é bastante conturbada, pois sua mãe 

exerce um grande controle mental sobre ela, já que Erica vive os seus sonhos através 

de sua filha. O ambiente onde Nina mora, em especial o seu quarto, enfatiza o 

comportamento controlador de sua mãe, onde o cenário passa uma imagem 

infantilizada, com a predominância da cor rosa, uma caixa de música e a presença de 

diversos bichos de pelúcia. Sua porta não tem tranca e ela não tem privacidade 

nenhuma, ou seja, é uma “quebra” de fronteira, imposta pela sua matriarca. 

 

  
Imagem 21: Captura do filme Cisne Negro (2010) 

 

Esses símbolos conotam esse rígido controle e a submissão da filha perante a 

sua matriarca, que a trata como uma criança incapaz, e reprimindo suas ações. Ao 

contemplar essa ambientação, compreendemos que a cenografia contida mostra 

muito mais do que apenas embelezar a trama. Em outra cena, ocorre a masturbação 

de Nina em seu quarto, com todo o conceito infantil, demonstrando a falta da do 

desenvolvimento da sua sexualidade, visto que de fato, nunca tinha sido explorada 

pela mesma, assim tornando-a frígida. Todas essas novas descobertas e pequenas 

rebeliões da protagonista ajudam a construir a persona do Cisne Negro.  

O comportamento de Nina é visto como anormal e psicologicamente danificado 

desde o começo da produção, o público consegue notar essa crescente 

transformação e a sua repressão ao tentar refreá-la. A cena da figura 22, traz uma 

cenografia que deixa claro a vinda de uma “nova” Nina, a dualidade sombria que se 

apodera da personagem. Podemos ver aqui uma forma de “duplo”, onde podemos 

compará-lo a uma imagem no espelho, uma sombra, um espírito protetor, a crença da 

alma ou até mesmo, o temor da morte (RANK, 2013). 
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Imagem 22: Captura do filme Cisne Negro (2010) 

 

Quando a protagonista, de aparência dócil com roupas claras, encontra-se em 

uma espécie de túnel com outra pessoa com roupas mais escuras, causa um 

contraposto em forma de espelho. Ao cruzar com essa criatura, vemos que o rosto 

dela, por um curto período de tempo, é o mesmo de Nina e que está sorrindo de uma 

forma seduzente e ameaçadora. O Inquietante (FREUD, 1919) torna o que é 

ordinariamente inofensivo em algo que nos pode ser fatal, algo que deveria continuar 

oculto dentro de nós, mas que apareceu.  

O espelho é um objeto em destaque muito utilizado no cenário como uma 

metáfora para a dualidade da personagem, a sua personalidade singela, mas também 

o seu outro Eu, a sua gêmea do mal. A percepção transtornada da personagem sob 

a sua realidade é facilmente enxergada através dos espelhos e dos seus reflexos que 

parecem ter uma certa vida, como uma criatura de essência própria. Ao se olhar no 

espelho tentando lidar consigo mesma, Nina não se reconhece, mesmo vendo uma 

imagem de uma mulher igual a ela, sempre tem um ar de desafio no olhar para a 

protagonista. O objeto cenográfico traz a visão da personagem de uma forma entre 

aquilo que ela vê e aquilo que ela criou, criando uma ambiguidade para o público, pois 

não sabemos se aquilo está acontecendo de verdade, ou se é fruto da sua 

imaginação. A intenção é criar no espectador uma intensa excitação e nervosismo, 

como se nos momentos decisivos, tudo isso tenha se tornado insuportavelmente 

perturbador (NOGUEIRA, 2012). 
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Imagem 23: Captura do filme Cisne Negro (2010) 

 

Nina compreende que sua psique está totalmente fora do seu controle, no 

entanto, mesmo com um crescente medo dentro de si, ela não vai conseguir parar até 

que alcance o resultado desejado. Sua persistência em ser sublime e sua inveja para 

com Beth, a antiga Rainha dos Cisnes, faz com que a protagonista furte pequenos 

objetos pertencidos à bailarina aposentada, que se tornam seus amuletos, 

especialmente um batom, que usa no dia seguinte como uma forma de reverência. 

Seu ciúmes e competição criam um vínculo com a personagem, um desejo de Nina 

ocupar o seu lugar, então quanto mais objetos da antiga bailarina ela tiver, mais 

próxima vai estar da perfeição de Beth. Quando Beth é atropelada, a culpa se apossa 

de Nina, e ela ainda tenta devolver todas os objetos furtados. 

A chegada de uma nova bailarina contratada, Lily, para a companhia cria uma 

nova dinâmica na vida de Nina. Simbolicamente percebemos que Lily representa 

Odile, o cisne negro, enquanto Nina é Odette, o cisne branco, as duas são fisicamente 

parecidas, porém, com personalidades contrastantes. Enquanto Nina, é encontrada 

vestindo sempre roupas claras, a “outra” sempre usa cores escuras, que personificam 

tabus, violência e sexualidade. Lily também tem imensas asas negras tatuadas nas 

costas, mais uma confirmação do seu simbolismo na história. A relação das duas é 

bastante conturbada ao longo do filme, pois mesmo que a protagonista tenha uma 

identificação narcisista com a outra, também tem medo de perder o seu posto para a 

sua rival. 
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Imagem 24: Captura do filme Cisne Negro (2010) 

 
 

Outra cena caracterizada por um objeto que evidencia o destino da 

protagonista, é a estátua assustadora que Nina fica fascinada durante uma festa da 

companhia de balé. A estátua de asas negras e de aparência queimada pode fazer 

uma alusão ao mito de Ícaro, que desafiando os conselhos do seu pai, voou muito 

perto do sol com suas asas de cera, que ao se derreterem, Ícaro caiu do céu e se 

afogou no mar. Esse objeto cenográfico demonstra as consequências das nossas 

escolhas, e também o futuro de Nina, representando o que ela estava prestes a se 

tornar. 

 

 
Imagem 25: Captura do filme Cisne Negro (2010) 

 
 

"Eu sabia que o Cisne Branco não seria um problema. O verdadeiro trabalho 

seria a sua metamorfose em sua irmã gêmea do mal" (2010). A frase dita pelo 

manipulador Thomas, o diretor do balé, continua a criar mais pressão na personagem, 

e com isso, vários casos de alucinações começam a acontecer, até mesmo, 

automutilação, como arranhões e cortes em seu corpo, podendo ser interpretado por 

essa metamorfose e a perturbação do seu alter ego. Ao final do filme podemos ver 

sua mutação em sentido literal, como penas saindo das suas costas, olhos vermelhos, 

dedos grudados, como uma pata, e distorção das suas pernas. Tudo isso demonstra 

fortemente a dominação completa do cisne negro na personagem. O diretor utilizou a 
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maquiagem e caracterização dessas cenas para causar um desconforto no 

espectador e acentuar o clima de horror na produção, com a quebra das barreiras 

psicológicas da personagem. 

 

  
Imagem 26: Captura do filme Cisne Negro (2010) 

Após confrontar a sua mãe e sair para uma festa a noite com Lily, vemos o 

cisne negro florescer nela. A alucinação da noite de sexo que Nina tem com a colega 

bailarina causa uma ruptura na barreira, e interligam ambas as partes, o bem e o mal, 

da protagonista. Objetos e ações importantes para a emancipação da personagem, 

perante a sua mãe é quando Nina encontra um pedaço de madeira longa, e começa 

a usar como apoio na porta, para que a sua mãe não entre mais no seu quarto. Outra 

forma utilizada para se distanciar da aparência infantil, foi jogando todos os seus 

bichos de pelúcia no lixo, e quebrando a sua caixinha de música, uma forma de 

controle que a sua mãe tinha sobre ela. O visual do filme causa impacto mais uma 

vez, ao Nina se deparar com o quarto de pintura de Erica, com vários quadros 

desenhados com seu rosto, acompanhado de gritos vindos deles, demonstrando mais 

uma vez o estado emocional e psicológico da protagonista, que se sente presa dentro 

da sua própria mente.  

                       
Imagem 27: Captura do filme Cisne Negro (2010) 
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Ao acordar atrasada para o dia da sua apresentação, depois da briga com 

Erica, e seu delirante processo de conversão no cisne negro, Nina decide se 

apresentar, pois nada no mundo iria tirar o seu posto de Rainha, apesar de Lily já estar 

pronta para substituí-la. A cenografia do espetáculo O Lago dos Cisnes demonstra a 

sensibilidade e o contraste entre as personagens principais. Com cenários de 

aparências mágicas, com belas paisagens da floresta onde Odette se encontra como 

Cisne e seu primeiro encontro com o príncipe. De aparência deslumbrante, mas 

também, bucólica, devido à tristeza e melancolia de Odette. A ambientação, além de 

servir como composição, tem como função contextualizar a história que irá ser 

contada no palco. O castelo onde acontece o baile e a dança da sedução de Odile é 

um cenário bem marcante, com mais profundidade, onde a personagem poderia ter 

mais dinâmica e se movimentar mais facilmente pelo local.  

 

 
Imagem 28: Captura do filme Cisne Negro (2010) 

 
 

Segundo Cohen (2007), no universo do espetáculo, a cenografia é consolidada 

como linguagem artística, da qual a mensagem expressiva, simbólica e acentuada 

visualidade, acaba indo ao encontro das demandas estéticas, éticas e do imaginário 

das plateias. O traje e a maquiagem escolhidos marcaram a produção e são 

elementos fundamentais para o crescimento da personagem no palco. No primeiro 

ato, dançando o cisne branco, apesar de controlada, Nina erra e vai ao chão. Como 

Odile, quer mostrar que aquele papel foi feito para ela, e consegue se superar. O 

paradoxo do preto e branco, bem e mal, luz e sombra, é utilizado no seu figurino, em 

que Amy Westcott, baseou-se nos cisnes e em suas pelagens e penas para a criação 

da vestimenta. O estopim da personagem se dá com a sua briga com o seu lado Cisne 
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Negro, no camarim, uma metáfora das suas personalidades brigando para ver quem 

vai tomar controle do seu corpo e mente. Com uma fúria inigualável, Nina se joga 

contra a rival, quebrando um espelho, e em seguida, a apunhala com um caco de 

vidro. Semioticamente, percebemos a simbologia da cena, com a quebra do espelho, 

que através desse confronto houve a ruína dessa dualidade, e agora elas são uma 

pessoa só. Ou seja, Nina finalmente se transformou no Cisne Negro. Ao voltar ao 

camarim, posteriormente a sua dança como Odile, Nina percebe que, na verdade, 

apunhalou a si mesma. A personagem abalada, volta para o último ato, onde dança 

pela última vez, e no final, se lança do “penhasco” para a morte, assim como o Cisne 

Branco, quem verdadeiramente é. Essa foi a única forma de libertação da sua 

personagem, o sacrifício imposto. 

  
Imagem 29: Captura do filme Cisne Negro (2010) 

 

O auto sacrifício, ou suicídio, gerado pela personagem, como forma de 

redenção, quando cai em um colchão de seda, como uma morte tranquila e confortável 

simboliza tudo o que a personagem abriu mão para o sucesso. Sua última frase antes 

de morrer “eu fui perfeita”, enquanto o som dos aplausos da plateia ainda ecoa, retrata 

os efeitos destrutivos que a busca incansável pela perfeição, demonstrando algo 

inexistente, como um ciclo vicioso de sucesso e autodestruição, mas que finalmente 

culmina na liberdade do ser e a sua ruína.  
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4 SUSPIRIA 

“Quando você dança a dança de outra pessoa, você se faz a imagem do seu 

criador”. A frase enigmática dita pela personagem Madame Blanc, vivida pela atriz 

Tilda Swinton traz, além de uma imensa carga dramática, uma leve representação do 

destino que a trama de Suspiria deve seguir. Com essa premissa, o filme Suspiria - 

A Dança do Medo (2018), é um remake de uma versão do original de 1977 com o 

mesmo nome, do diretor Dario Argento. A nova narrativa de terror sobrenatural tem a 

direção de Luca Guadagnino, e segue o mesmo enredo inicial, onde uma jovem 

bailarina estrangeira, Susie, interpretada por Dakota Johnson, entra para a Academia 

Markos, uma das companhias de dança mais renomadas da Europa e que é dirigida 

por um coven de bruxas. Porém, o novo longa, mesmo tendo o antigo roteiro como 

base, mostra uma visão e uma percepção bem diferente da apresentada 

originalmente. Nogueira fala que o remake é um dos experimentos mais criativos e 

comuns da indústria americana: 

 

O remake consiste em tomar um filme previamente existente e fazer uma 
versão atualizada do mesmo. Por vezes são recuperados filmes de culto, 
extrema ou relativamente desconhecidos; outra vezes são atualizados 
grandes sucessos da história do cinema. A abordagem criativa, por seu lado, 
é também múltipla: em certos casos, de grande proximidade e fidelidade ao 
original; noutras situações, o material de que se parte é extremamente refeito. 
(NOGUEIRA, 2012, p. 48-49) 
 

 

A história se passa em Berlim, em uma época de contexto político bastante 

conturbado que era a Guerra Fria, onde a cidade era alvo de muitos confrontos e 

podemos perceber os jogos psicológicos do período através dos personagens e do 

próprio enredo. Com essa base histórica e a prioridade ao desenvolvimento dos seus 

personagens, o remake consegue se distanciar ainda mais do seu original, criando 

assim uma nova identidade cinematográfica. O filme começa com a ida de uma das 

bailarinas da companhia ao psiquiatra, Dr. Jozef Klemperer, também interpretado por 

Tilda Swinton com maquiagem, demonstrando um comportamento bizarro e beirando 

a psicose. Logo após o público entender que algo de estranho acontece na 

companhia, podemos ver a protagonista Susie, chegando ao prédio da academia de 

dança. Todos os elementos contidos na cenografia deixam mais evidente a época, a 

Alemanha dos anos 1970, em que a trama se passa contribuindo para uma estética 

elaborada e que demonstram que a Academia também é uma personagem na história. 

 



53 

 

    
Imagem 30: Captura do filme Suspiria (2018) 

 
 

A academia se mostra uma construção simples, porém imponente pelo lado de 

fora, enfatizando os ângulos retos com altas portas, e uma cor que se diverge dos 

outros prédios da rua, como se realmente aquela propriedade fosse um mundo à 

parte. A cidade é demonstrada como sempre fria, com cores mais sóbrias, e sempre 

com edificações de concreto. Na parte de dentro, podemos ver paredes intermináveis, 

dando um contraste entre a escala de altura dos atores com o cenário, explicitando a 

sensação de que pequenez dos personagens. A elaboração da direção de arte conta 

com o nome de Inbal Weinberg, que demonstraram fidelidade com a realidade do 

período, com seus detalhes, texturas e padrões, dando uma beleza simples e, ainda 

assim, extraordinária.  

A produção conta com a dicotomia entre o belo e o grotesco, o cotidiano e o 

sobrenatural. A experiência criada pelas imagens, tanto pela direção de arte, quanto 

pela fotografia ajuda na construção narrativa da história. A atmosfera de horror criada 

pela cenografia e figurinos de aparência retro, mas ao mesmo tempo, modernos, criam 

uma percepção sensorial aos espectadores, utilizando os cenários para indicar as 

situações que os personagens se encontram e a contextualização política em que se 

passa. A Academia cria um afastamento com o mundo exterior, como um exílio, a 

sensação passada de que todas as alunas daquela escola possam vir a ser 

prisioneiras das feiticeiras. Diferente do seu original, que tinha cores mais chamativas, 

Suspiria explora uma paleta de cores mais crua, com tons mais escuros, e terrosos, 

que se destacam na produção, dando esse aspecto angustiante. 
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Imagem 31: Captura do filme Suspiria (2018) 

 
 

Mesmo espaçosa, a Academia é toda fechada, criando um aspecto 

claustrofóbico para Susie e as outras bailarinas. Dentro do edifício quase não há luz 

natural no ambiente, então além das luzes artificiais, também temos as sombras como 

um complemento, ajudando a criar o clima tenebroso, envolto à obscuridade. Uma 

presença muito importante no filme é a presença de espelhos ou superfícies refletoras, 

causando uma apreensão de que algo está à espreita, pronto para atacar. Os 

espelhos estão ali para separar a academia de dança da verdade que há por trás dela, 

como uma ilusão. 

 

 

  
Imagem 32: Captura do filme Suspiria (2018) 

 
 

A dança é um dos elementos marcantes e fundamentais para a composição 

narrativa e linguagem fílmica, uma vez que, as personagens são interligadas pela 

dança, conjurando a “magia” atribuída, e executando-as. De maneira simbólica, os 

movimentos nas danças são usados para rituais e a sustentação das bruxas do coven. 

Uma das cenas mais chocantes, faz a utilização dos espelhos e também de 

caracterização e maquiagem, onde Susie dança “volk”, uma coreografia criada pela 

Madame Blanc, bastante carregada, robusta e agressiva, fazendo com que toda 
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atenção seja para ela, todavia utilizada como uma forma de feitiço, sem a mesma 

saber. Cada movimento feito pela protagonista, acaba atingindo fisicamente Olga, 

outra bailarina, em uma outra sala de espelhos, criando assim uma ligação entre as 

duas, mas que acaba por matá-la lenta e dolorosamente. Não apenas a direção de 

arte como também a trilha sonora dos ossos de Olga sendo quebrados geram uma 

cena autêntica, contudo, grotesca que realça a atmosfera de que algo oculto está 

escondido naquele local. 

 

  
Imagem 33: Captura do filme Suspiria (2018) 

 
 

Machado (2014) conta que em um contexto de produção, o cinema emprega 

signos arbitrariamente forjados pelas mudanças da sua própria história. Portanto, a 

encenação mostrada no filme, trabalha com um conjunto efêmero de materiais cênicos 

sonoros e visuais que estabelecem sensações, informações e situações apresentadas 

ao público. Ela é movida pela dialética entre a experiência de ser real e imediato e de 

ser um espelho, uma imitação da realidade (LINKE, 2006). O universo simbólico de 

Suspiria é desenvolvido em oposições, os espelhos e seus reflexos aqui são utilizados 

em um sentido literal, mas também de uma forma emblemática e figurada, ao ver 

beleza no bizarro. Susie tem uma jornada altamente subjetiva dentro da trama, e isso 

é mostrado visualmente para o espectador. Nas salas de dança, notamos o assoalho 

sujo e de aparência irregular com tons mais neutros e que se assemelha a um 

tabuleiro de xadrez. Em diversas cenas, a câmera se posiciona por cima dos 

personagens, especialmente na protagonista, e temos a percepção de que 

simbolicamente, ela pode ser uma peça nesse jogo das feiticeiras.  

 



56 

 

  
Imagem 34: Captura do filme Suspiria (2018) 

 
 

Dentro da Academia também temos a ala onde as professoras, que na verdade 

são bruxas, se encontram. Uma espécie de sala de jantar, próxima a uma cozinha, 

em que tudo está muito bagunçado, e de aparência desgastada. As bruxas se sentam 

ao redor de uma mesa larga e longa, com Madame Blanc na cabeceira da mesma, 

como uma figura de autoridade, porém, como a câmera está focando nas costas da 

personagem, talvez essa liderança esteja abalada. Percebemos também um quadro 

com o nome da Academia “The Markos Dance Company”, com a silhueta de uma 

mulher em preto. Markos é a líder do clã que reside no subterrâneo da companhia, e 

que precisa de um novo corpo, uma hospedeira, porque seu tempo está acabando e 

está padecendo. 

 

           
Imagem 35: Captura do filme Suspiria (2018) 

 
 

O quadro exposto é quase uma forma de comercialização e convocação para 

mulheres fazerem parte da companhia e, consequentemente, fazer parte do coven 

que cultua Markos. Uma forma utilizada para enfatizar a loucura e o desconhecido 

naquele lugar é no aspecto de sonho. Todas as mulheres da Academia compartilham 

seus sonhos e pesadelos como um inconsciente coletivo, todas elas são um só poder, 

uma só força. Esse ambiente perturbador abusa do psicológico de suas alunas, 
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exibindo cenas curtas, porém de muita significância para a trama. Susie tem a 

personalidade dócil e tímida sempre e em seus sonhos consegue retornar a sua antiga 

vida, onde morava com uma família puramente religiosa e casta, local no qual foi 

moldada desde criança.  

 

 
Imagem 36: Captura do filme Suspiria (2018) 

 

Nos seus sonhos podemos notar novamente a presença de um espelho sendo 

quebrado, o que supersticiosamente pode indicar mau agouro e até mesmo morte, 

porém, em outro contexto pode deixar subentendido que a ilusão presente na 

Academia está sendo quebrada e logo a personagem poderá enxergar a verdade. Na 

mitologia, os gregos antigos acreditavam que os espelhos possuíssem parte da alma 

de cada indivíduo e bem como estar em rituais para prever o futuro. O sangue na 

parede pode vir a significar o sacrifício da protagonista perante Markos, a entidade. A 

cor vermelha é muito utilizada, em diversos tons, não apenas na fotografia, mas como 

parte do cenário. Em flashbacks e memórias, podemos ver um pouco do passado de 

Susie, em que a personagem já se sentia deslocada no meio dos seus familiares e 

que tinha um grande apreço por Berlim, mesmo vindo do interior dos Estados Unidos. 

Os fragmentos de lembranças mostradas rapidamente contemplamos que um 

chamado sobrenatural já existia sobre a garota e notamos isso por conta de um quadro 

singelo com uma frase na parede que demonstra o destino da personagem. Está 

escrito: “A mother is a woman who can take the place of all others but whose place no 

one else can take”. 
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Imagem 37: Captura do filme Suspiria (2018) 

 
 

Em tradução livre, “A mãe é a mulher que pode tomar o lugar de todas as 

outras, mas cujo lugar ninguém pode tomar”. Com isso, percebemos que Susie é a 

escolhida para ser a hospedeira de Markos. A história é tematicamente complexa, 

mas causa encantamento pela sua experiência, visto que, o cenário e os objetos vão 

dando indicações e informações, muitas vezes silenciosas, do que vai acontecer no 

futuro. As bruxas começam a ganhar mais força a partir do ponto médio do filme, e 

vários elementos novos começam a ser inseridos e entendidos pelo público. Sara, 

também uma bailarina e melhor amiga de Susie, após a visita de um médico psiquiatra 

— o mesmo do início do filme —, começa a desconfiar de que algo horrível está 

acontecendo na Academia, e decide investigar por conta própria. Novamente, na sala 

de espelhos, ela descobre uma passagem secreta, que a leva para uma escadaria 

estreita onde desce para o subsolo. A grande sala que Sara encontra é decorada de 

cores escuras e sombrias, pois a cor preta sempre teve associação com a sensação 

de mistério, contendo diversas gravuras, estátuas e instrumentos de aparências 

duvidosas.  
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Imagem 38: Captura do filme Suspiria (2018) 

 
 

Algumas das gravuras e pinturas, tem cabelos humanos colados ao redor, 

como uma forma de conexão entre as pessoas e a entidade. Em uma cena posterior, 

podemos notar que os cabelos de Susie, antes longos e ruivos, agora estão cortados 

em uma altura mediana, dando a entender que os cabelos dela tiveram a mesma 

finalidade. 

 

  
Imagem 39: Captura do filme Suspiria (2018) 

 
 

A varinha das bruxas foi substituída por outro objeto peculiar que aparece em 

diversas cenas: um gancho. A espécie de gancho pode ser simbolizada como um 

ferrão ou como uma garra de algum animal feroz, é utilizada várias vezes para fazer 

magias ou se livrar de pessoas. Em uma das cenas, dois policiais chegam à Academia 

para uma investigação, e algumas das feiticeiras os levam até uma sala escondida, 

onde os enfeitiçam e os despem, e utilizam o gancho para tirar sarro dos seus órgãos 

genitais; em outra parte do filme, cada bruxa utiliza o gancho para perfurar uma parte 

do corpo de Olga, a bailarina morta, e assim, retirarem seu cadáver do local. Esse 
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gancho é como uma extensão mágica de seus corpos, onde emana uma energia 

sobrenatural. 

 

           
Imagem 40: Captura do filme Suspiria (2018) 

 
 

Como dito anteriormente, a edificação da Academia é muito angular e com 

paredes muito altas, indicando imponência, por isso, as escadas seguem o mesmo 

esquema. Com formas triangulares, com jogos de luzes e sombras, atraem o olhar do 

espectador para pontos específicos, com cenas mostradas tanto da parte de cima 

quanto da de baixo enfatizando e realçando a superioridade e a inferioridade, 

respectivamente. Podendo simbolizar grafismos em forma da letra “v”, simbolizando o 

útero da mulher, ou seja, uma mãe. Academia é um útero e as bailarinas as suas 

filhas. A principal cena no filme, a apresentação de dança representa muito mais do 

que passos perfeitamente sincronizados, e sim o sacrifício do corpo de Susie, como 

um cordeiro para o abate, para virar hospedeira da bruxa Markos. A marca registrada 

de Suspiria é sua coreografia, produzida pelo coreógrafo belgo-francês Damien Jalet, 

que trouxe a dança como um dos elementos de comunicação das bruxas, através de 

uma linguagem secreta.  

O “volk” foi criado pelo coreógrafo baseado em uma das suas próprias 

performances, Les Médusées, realizada no Louvre em 2013. As bailarinas executam 

seus passos em espaços contornados por fitas prateadas, simbolizando um 

pentagrama no chão, essa exigência também foi o coreógrafo, que queria que a dança 

fosse destacada pelas formas geométricas e assim, se conectando a iconografia 

pagã. 
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Imagem 41: Captura do filme Suspiria (2018) 

 
 

O pentagrama é semelhante a uma estrela de cinco pontas, que possui muitas 

interpretações mágicas, e com isso, as dançarinas dão início a um ritual de magia. O 

figurino tão característico é assinado por Giulia Piersanti, se assemelham a cordas ou 

fitas da cor vermelha, que são praticamente soltas em seus corpos, e por baixo, com 

uma segunda pele de tons beges, simbolizando a nudez feminina. As amarrações 

podem ser vistas com um efeito de gotejar de sangue dependendo do seu movimento. 

A vestimenta ajuda nos movimentos da dança se tornando fluidas e sincronizando 

com o ritmo. Nessa coreografia, em vez de ser sacrificada para Markos, a dança 

despertou os poderes de Susie, e ela se revela como a Mãe Suspiriorum. Assim como 

em Cisne Negro (2010), a protagonista de personalidade simples e pacata, tem que 

abraçar o seu outro Eu, a figura do Duplo, bem mais agressivo e selvagem, através 

de uma metamorfose pelo meio da dança. 

O Sabá das bruxas, uma das últimas cenas perturbadoras do filme, traz um 

clímax sangrento e bizarro, no bom sentido da palavra. O santuário dentro da 

Academia é uma construção arquitetônica feita em pedra, com colunas abstratas, o 

chão de aparência suja graças às muitas pessoas que já haviam sido sacrificadas 

naquela sala, e o vestido grandioso, simbolizando a mãe. Susie, ao aceitar seus 

poderes, do seu corpo como receptor de uma força maior, e ascender rasga o seu 

próprio peito, criando um formato vaginal, indicando o nascimento de uma nova 

criatura e de uma nova parte de si. Por fim, Susie elimina a corrupta líder Markos e 

suas seguidoras fiéis, para assim, impor a ordem novamente, como forma de justiça. 

Podemos observar que pelo contexto geral da Alemanha na época, com a sequela da 
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guerra e o Muro de Berlim, os acontecimentos da Academia, a protagonista representa 

um símbolo de revolução e libertação. 

 

  
Imagem 42: Captura do filme Suspiria (2018) 

 

O universo de Suspiria além de trabalhar um caráter psicológico, traz um 

material pictórico de terror que ajuda a construir não só o cenário, mas também ajuda 

no senso narrativo, e não como justificativa dramática, em que segundo Nogueira 

(2012), o espectador é convidado a entrar nesse jogo de permanente inquietação, 

incerteza, ansiedade e angústia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A evolução da direção de arte e cenografia no cinema é um grande feito para a 

arte. O cenário, a iluminação, o figurino, a maquiagem e os elementos visuais criam o 

conjunto visual do filme, sendo partes fundamentais para a criação de uma história e, 

consequentemente, ajudando na construção narrativa da mesma. 

Independentemente de outros gêneros que se associam mais a construções ou 

reconstruções visuais, o terror se utiliza de pontos específicos nesses aspectos para 

provocar uma reação em seu público e enriquecer a sua experiência cinematográfica. 

A chegada do expressionismo alemão ao cinema, modificou toda uma forma 

de pensar na cenografia de uma forma mais ampla, e trabalhar a sua simbologia e os 

seus significados. O objetivo geral dessa pesquisa foi entender como a cenografia e 

a direção de arte poderiam ajudar na construção narrativa da história e dos seus 

personagens. Os filmes mencionados no trabalho, Cisne Negro (2010) e Suspiria - 

A Dança do Medo (2018) trabalham a cenografia de espetáculo através da dança 

contemporânea e do ballet. Ambos incluem esse espetáculo em uma narrativa de 

terror psicológico e sobrenatural, respectivamente, como uma forma de construção da 

protagonista. A estética dessas produções é muito características do gênero terror, no 

entanto, todos os componentes da cena ajudam a propagar a mensagem proposta da 

trama e de seus personagens. Averiguando a estimulação cenográfica dessas obras, 

notamos a desconstrução e metamorfose de seus personagens, juntamente com a 

narrativa proposta, e a forma como o cenário e figurino acabam concretizando uma 

ideia pré-concebida em detalhes simbólicos. 

O fascínio do público pelo terror, e por sentir o medo ajudam na concepção de 

todo o enredo, ação e, principalmente, cenografia. A figura do Inquietante (FREUD, 

1919) depende de muitas outras condições ao redor do indivíduo, e isso ajuda a 

projetar um background característico para cada película. Apesar de ter elementos 

clichês, a preocupação estética nesse gênero está em ascensão, em razão de criar 

uma melhor vivência, próxima a realidade e de conferir significação ao filme. A direção 

de arte dos filmes citados foi fundamental para determinar a credibilidade do universo 

fílmico criado. O estudo e análise da concepção visual de ambos os filmes busca 

mostrar a cenografia de espetáculo em um gênero tão pouco explorado que é o terror, 

também com a função principal de refletir a época em que se passavam, as emoções 

e sentimentos mais profundos dos personagens e caracterizar todo o enredo. 
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As produções criaram uma autenticidade na sua forma de combinar seus 

recursos com o teor psicológico. Christian Metz (1980) falou um pouco dessa junção 

entre a psicanálise e o cinema: 

 

No teórico que quiser delimitar no cinema a parte do imaginário e do 
simbólico, o trabalho do simbólico corre constantemente o risco de ser 
submergido no próprio imaginário que alimenta o cinema, que torna o filme 
agradável e que assim suscita inclusivamente a existência do teórico. (METZ, 
1980, p. 11) 

 

 

O autor continua a falar sobre essa junção de inspirações, que podem conduzir 

pouco a pouco, a uma ciência do cinema relativamente autônoma. Nogueira (2012) 

fala que o público procura efeitos de realismo, de reflexão e de problematização em 

filmes, e notamos que, por diversas vezes, o gênero de terror é visto mais como um 

escapismo dos seus próprios problemas ou uma crítica à alguma circunstância 

penosa, e não apenas em uma busca sanguinária ou mórbida. 

Cisne Negro (2010), filme inspirado no clássico do ballet, se inspirou na própria 

história para adaptá-la a um enredo mais assustador e o processo lento de desgaste 

mental da bailarina Nina, para se transformar na perfeição em seu lado mais sombrio. 

Reconhecido pelas suas cenas de dança e o seu figurino sensacional, o espetáculo 

visual que acentua o clima da narrativa confere camadas complexas à personagem, 

e juntamente com trilha sonora, dão destaque a sua obsessão, trabalhando a sua 

transformação no seu outro Eu, o Cisne Negro. A trama se passa através dos olhos 

transtornados de Nina, então a cenografia ajuda no contraste entre o real e a ilusão. 

A dança é muito importante pois, confere uma forma de expressão da protagonista, e 

a sua dinâmica acaba remetendo a uma sua mutação no seu Duplo, criando uma 

profundidade e um conflito entre suas duas partes. 

Em contrapartida, Suspiria (2018) também utiliza a linguagem da dança para 

ajudar na sua narrativa, porém, de uma forma diferente de Cisne Negro. Mesmo que 

seu teor venha de um cunho mais sobrenatural, o terror psicológico também está muito 

presente na bailarina Susie, e em outras personagens. A visão escolhida para dar vida 

à história, traz um discurso de representação metafórica para a situação da Alemanha 

na Guerra, empregando à protagonista uma posição mítica quase de salvação. A 

cenografia criou uma experiência visual para quem está assistindo, juntamente com 

sua dança, figurino e trilha sonora, criando uma sensação de submersão na história, 
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juntamente com uma angústia, e a sensação de delírio. Todo esse conjunto faz sentido 

com a narrativa, ou seja, cada detalhe conta uma parte da história. 

É possível concluir que ambos os filmes apontados utilizam da dança como 

uma forma de linguagem própria que além de criar uma conexão com o espectador, 

também pontua fortes aspectos da jornada da personagem principal, da mesma forma 

que dramatiza a narrativa. A dança, aqui, é utilizada como material pictórico de terror, 

estendendo suas fronteiras e criando um diálogo sem palavras. Observam-se vários 

aspectos das duas produções que podem vir a virar referência em futuros filmes. O 

resultado da direção de arte e da cenografia é a sutileza ao empregar e manipular 

todos os componentes visuais para criar uma experiência única. 
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