
Poética Fílmica: O exemplo de Alfred Hitchcock 
Marcelo Moreira Santos 

São Paulo: PUC-SP, 2012. 
 

Maria Cecília F. De Nichile 

 

Em sua tese, Marcelo Moreira Santos, propõe-se a compreender como se dá, por 

meio da reflexão de um diretor e de sua equipe, a confecção semiótico-sistêmica 

própria ao desenvolvimento de uma semiose cinematográfica, ou seja, um filme. 

A partir do pressuposto de que o cinema apresenta uma autoria colaborativa e 

que seu signo é híbrido, o autor faz uso das três matrizes de linguagem cunhadas por 

Santaella - virtual, sonora e verbal - para observar os arranjos intersemióticos que 

levam a uma coerência entre as partes, cuja meta é o efeito interpretativo do filme. 

Para tanto, Marcelo irá retomar a trajetória do cinema desde os “vaudevilles” 

até as produções audiovisuais de hoje. Em seu primeiro capítulo, demonstra como o 

cinema, já de início, apresentou-se como uma poética híbrida, que oferece 

correspondências, relações e similaridades com outras linguagens artísticas.  

É com Méliès que aparecem as trucagens, enquanto que com Porter se 

instauram as relações dramáticas e ainda, com Griffith, passa-se a conhecer a 

fragmentação do objeto filmado por meio dos planos. Com os russos, como Eisenstein 

e Vertov, o cinema começa a ser apreendido como a arte da montagem. E, se no 

expressionismo tem-se o trabalho com as associações imagéticas, é no “neo-realismo” 

e na “nouvelle vague” que surge um cinema mais crítico, político e que busca 

desvelar a artificialidade do dispositivo cinematográfico. No entanto, apenas com o 

vídeo passa a existir a democratização da captação da imagem e, com o videoclipe as 

narrativas se tornam diversas e multifacetadas. O cinema passa, então, a explorar as 

intertextualidades e essas experiências levam às narrativas transmidiáticas que 

encontramos hoje, onde o filme não se fecha apenas na duração de uma história, mas 

continua nas redes e multiplataformas, alimentadas pela interatividade que faz 

emergir um espectador ativo. 

No segundo capítulo, o autor analisa a poética fílmica como uma convergências 

de linguagens, visto que se mostra um sistema múltiplo e cooperativo, onde o diretor 

de fotografia, o diretor de arte, o figurinista, o técnico de som, o editor, o roteirista, o 

ator, ou seja, toda a equipe, conduzida pelo ideal estético do diretor, associam suas 

especialidades na busca de uma unidade ativa, que adquire existência pela 



multiplicidade de interações, complementações e intercomunicações de todos os 

agentes semióticos. 

Dessa forma, o discurso fílmico passa por uma investigação de suas 

potencialidades como signo, por meio de hipóteses exploratórias, para em seguida ser 

analisado criticamente sobre a maneira como pode ser articulado, e, finalmente, 

chegar a um método de desenvolvimento que deixe claro, aparelhe e alinhe tal 

discurso com o ideal previsto pelo cineasta. A direção no cinema seria, então, a 

aptidão para trafegar pelos subsistemas e costurá-los, criando uma conectividade 

sistêmica que promova complementariedades e associações que se constroem e 

consolidam no filme. 

Já, no terceiro capítulo, há o desejo de verificar como se forma o signo 

cinematográfico e compreender sua natureza híbrida por meio de três princípios que 

se baseiam nas três matrizes de linguagem – sonora, visual e verbal. Eles se dividem 

em sintaxe, onde se dá a combinação dos diversos elementos como a cenografia, 

figurino, atores, luzes, cores, texturas, relevos, objetos, sons, entre outros; forma, 

composta pelo arranjo desses elementos contidos na ação; e discurso, que consiste na 

narrativa interna, formada pelos enquadramentos e pela montagem escolhidos pelo 

diretor. 

O autor chama, ainda, a atenção para a importância da montagem, pois ela não 

reside apenas naquilo que é mostrado, mas principalmente naquilo que é sugerido, 

havendo um diálogo entre os planos, sua ordenação, a mente do espectador e a 

imersão deste naquela “realidade” diegética. Ao mesmo tempo, o papel da música na 

narrativa fílmica relaciona-se a uma impressão de sequencialidade e continuidade de 

sentimento, ou seja, presta-se a sugerir aquilo que não pode ser mostrado visualmente, 

mas pode ser, talvez, sentido pelo público. 

Por sua vez, o quarto capítulo demonstra como ocorre a interpretação nos 

filmes. A associação de planos em uma determinada sequência, cria na mente um 

significado que é determinado pela verificação de suas conexões com os demais 

elementos, o que incita a necessidade de se mediar cada plano e sua relação com a 

disposição linear dos enquadramentos, ou seja, os acontecimentos e fatos que se 

sucedem no filme afetam a mente do espectador, levando-o a conjecturar ideias que 

sugerem novas associações e suscitam exercícios de imaginação que levam à 

compreensão do todo fílmico. O filme, então, é visto como um diálogo entre o 

cineasta e o espectador. 



Finalmente, o último capítulo encontra em Hitchcock um modelo do que seria o 

método para a construção da poética fílmica, na medida em que este foi considerado 

um dos diretores mais minuciosos na escolha da composição semiótico-sistêmica. A 

formulação de sua “tapeçaria” fílmica, tinha como pressuposto que as imagens 

escolhidas trouxessem funções dramáticas e de emoção, sendo a narrativa 

cinematográfica não apenas linear, mas evolutiva, pensada em sua temporalidade, 

movimento e flutuação, ou seja, como um jogo sistêmico diagramático. Nas palavras 

de Truffaut, a tapeçaria de Hitchcock estaria ligada a uma geometrização das 

diferentes micro-narrativas existentes em cada cena e por entre as cenas.  

Como método, o cinema de Alfred Hitchcock, se mostra, assim, um processo de 

aprimoramento e autocorreção em busca de um ideal estético imaginado, sempre 

projetado e vislumbrado como algo no futuro, contínuo, que perfaz cada longa-

metragem, uma vez que o filme ideal seria aquele que está por vir. 


